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لاامخرإهك

زمجةآدتةسلامشيسريمحمدالدحتورالحبيبأخيإلى

!الثمرةهيوهاعنهرسها!فيأسهمتنبتض



ا!فم

نبئناعلوأسلموأصير،ويرضىرئنالمجمب!كفيهمباركاطئئاكثيزاحمذادثهالحمد

الدين.يومألىأثرهوأقتفىشنتهاتبعومنوأصحابهآلهوعلى،للعالمينرحمةالمبعوثمحمد

بعد؟أفا

الجزالةمنفيهوإنوفير،ضخيممقداليذوأدبالإسلامصدرعصرفيالأدبفإن

منفيهيمانإسلامههمم،قبلأهقهلتتحدىالقرآنينزلأنجديزأبهأضحىماوالرونق

العرليةصفاءبينجامعأدبإنهأسلموا.أنبعدبهالإسلاأغذاهماواليقينالروح

.غيرهلأدبتجتمعتكاألاخصلةوتلك،الإسلاموفطرة

فتنإذالعصر،ذلكفيالشعرمنزلةناهضتمنزلةالأدبهذامنخصوصهعليللنثروان

القرسولإلىواسئمعوا-الشعرقولعنيسكتوالموإن-فيهجاءوماحقابالقرانالناس

نإثم-الشعرإلىيتجثكانن4-شحاعزاعتمالتةغلىؤكم!الثهرسوليكنولمعتمالتةغقهؤسلض،

يوفاتزدا؟النثرإلىحاجئهاأخذثوتنمو،تتوشعوهيالإسلاأأنشأهاالتيالوليدةةل!دلا

شغببينالمتداخلهرحلتهافيلها!عسخيرالنئرهذاوكانيوم،بعد

غوخ!+اللهإلىوالدعوةوالسيأسةالجهادوفروعالحيا؟

:أقسامعلىالإسلامصدر!مرالنثر!تقسيئمباستطاعتناإنه

ؤشت!.ع!أدتةغقيهلرسولانثز:أحذها

.-عليهمالفه-رضوانالصحابةنثروثانيها:

وأحياتهفيعاشممن!يرهأوعتمالتةغقهؤلمهملؤالرسوليدركولمأسلمممنغيرهمنثروثالث!فا:

قليلة،فئةوهؤلاءالعصر،ذلكفيعاشولكنهي!سلملمكنأو،بقليلبعدهولذ



ؤلهم!قؤغقيهع!لتةغيرهنثرماوأ،بعففشونهستئماإروأإرسفقدع!ألتةق!قةؤلهمملؤ،لىلرسوانثرأما

فيلأدباأوالنثردراسةعنمنفصللمبدرأسؤخصهأحطاأزلمفإني!اغيرهمأوالصحابةمن

وكنت،مفضلةمفردةدراسةودراستهالصحابةلثرجمعإلىبيحداماذلكالععر.ذلك

أجعلهلعليبلنثر،أوشعيرمنوإخرأجهالصحابةأدببدراسة-أزلولما-مشغولاامرءا

والإعانة.التوفيقغ!ؤخلالثهسائلآ،يومبعديوفاتبناتهأستكملالذيعمريمشروغ

!ح!لتةغقيهؤل!مقؤالنبيلقيقر"أنه:أحوطهاأقوالعلى)الصحارا(فب!عتفياختلفولقد

غنيت"وقد،الدراسةهذهفيأرتضيتهالذيالتعربفوهوالإسلأم")1(.علىوماتم!ل!،

بعدولايسلموا)2(،أنقبلذلكقبللا،صحابةكونهمحال:قالوهالذيذلكبنثرهم

يروى.لهمأئرولالهم،ذكرلامعدودونلهلةوهؤلاء،(3)منهمارتدمنشأنفيذلك

بهميناله،المرجؤحقهيولهت!نثرهملأذ؟الدراسةبهذهالصحابةخصضتوقد

الذينالقومهؤلاءنثريتركانعليفعركادإ4(؟أوحقهلحقهمممنغيرهمنثروفيئ

ضفصم!ؤهنقغع!تمانتةاللهرسولإلىيستمعونكانواوالذين،المعجزاتلآياتاعليهمتضننزلكانت

صولبأعهدقريبوهموالذين،العربأفصحوهومدرستهفيويدرسون!بالوحيالمؤتد

لدراسةالاهتمامإلىحقداعيئأولئككلأليس.المنقىالمتينلأدباذلك،الجاهليةأدبنا

عبدحققه2/120الحسينبنالرجمعبدالفضلأيالدينزينللعراقيئ،والئذكرة،التبصرةشرح(11

الآقوالئفصيلوانظر:هـ.2341/طبيروت،العلميةالكتبدأر،الفحلياسسو!اهر،الههيهماللطيف

17-41عفابكاولشمس!لمحعد،ودراسةتوثيق:الصحابةأشعارفيالنبويةيثا!ملا:وانظر.فيهلأخرىا

.م81.2،لإسكندريةاجامعة،الادابكليةوآدابها،العربيةاللغةقسمماجستير،رسالة

انظر:كافزا،بدلييومقالهالنفير"فيولاالعير،يخ!"لا:سفيانلأبىالمثلهذاالإسلامفلنثرهمأمثلةمن(2)

دار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،3/681أحمدبنمحمدبنأحمدالفضلأبيللميدافيما،،الأمثالمجمع

هـ.2/7811ط،بيروت،الجيل

ابنللحافظ،الصحابةتمييزفيالإصابة:انظرفحنضر،،بالحبشةارئتماأنهرويالذيمثلأجحشبىبناللهكعبيد(3)

هـ.1/1241ط،بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعليتحفين،7/651العسقلانيعلىبنأحمدحجر

فيهما.الخطابةوكدا،والعباسيالأمويالعصرينفيالكتابفنةمثل(4)
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هناتنقرعشواء،خهمطفيهخابطة،عجلةدراسةلا،مستقصيةةيئ2*اتمدراسةالنثرهذا

فتفسد،منهيصحعلم-بماتعلملاأوتعلموهي-منهصحماتخلكاقليلأ،وهنالكقليلآ،

نهايةفيالظلمولكنقصد،بغيرأوبقصموالعصز،والرجالالتاريخوتظلم،الأدبمن

النوأيا.تختبرغ!قلالثهوعند،وقعقدمطافه

الأسفارفيإلايجمعلاالمقدار؟ضخم،الما)ةعظيمأددب،النثرفيالصحالةأدبإن

يوثقماإلىهميصرفتفقدولذا،الإشمكالكبيريشكللممامصادرهتنقيةوءان،الكبيرة

تضعيف،أوقدحأوشلئنالهممامنها،فيهيوثقلمماإلىبالاأليىولمالمصادر،تلكمنفيه

وكفاية،الضعيفةالمصادرفيورد!عغنا؟اةئماغناءالصحيحةالمممادرفيوجدتوقد

فأما؟المعاصرةالأدبيةالمجاميعبعضضمنمنهكثيرأوالنئو،بعفهذاجمعوقد

ديوانهفيزخمةأقةصفوتزكيالأستاذأحمدمنههماحسنةطائفةخمعفقدوالوصايا،الخطابة

الكتبمنقدزاأيضاوجمعانزاهوة()1(،العربيةعصورفيالعربخطب)جمهرة:الجزل

متقدقاالكتابكانلماولكن،(2)(العربرسائل)جمهرةلآخر:االجزلديوانهفيوالرسائل

؟عصرهفيكانتالتيتلكمنأجودونشرأتلعدهكتبوظهرثالعصر،هذافيزمئا

-ككتابذلكيخفاهيكنولم-الضعيفةأوالموالنةالمصادربعضاعتمدقدزخمةآلتةكانولما

لعضيمزجكانولما،قتيبةلابنالمنسوب(والسياسة)الإمامةوكتاب،(البلاغة)نهج

ماهذاوفي-للنضتامةصورةتكتملستى،بعفيىفيبعضهاويدخلببعفيى،النصوعس

المدخلهذأأدخقهولكن،(3)كلذهوعرفوقد-الصحيحالتحقيقلمنهججفو؟منفيه

بيروث،،العلميةالمكت!ة،صفوتزكيلأحمد،الزاهرةالعربيةعصورفيالعربخطبجمهرة(1)

.بيروت،العلميةالمكتبة!فوتزكيلأحمد،الزاهرةالعربيةععحورفيالعربرسائلجمهرة(2)

المختلفة،الرراياتبينبالتوفيقعنيتبلفيها،الواردةالروأياتب!حدىالخطبة)يرادعلىأقتصر؟و!:يقول(3)

يئبيئبصورتينمرويةالخطبةرأيتماف!ذاللفارئ.الفائدةذلادةمنذلكفيلمابعض؟منبعضهاواتمام

.1/5صفوتركيلأخمد،بر!سلاخطبجميغالما،جمهرةالصورئينأوردت،الاختلاففيهما

7



رأيشطكفهذلككانثا؟ضعيفةمصادرعلىاعتمادهأونقطها،أو،صالنصوبعضانبتار

منغيرهماإلىوهادئا،البحثفيليمفتاخاأجعلهماوأدن،العظيمينبكتابيهأستأنسأن

أجعللمأننيعلى!غيرهبناءعلىبانإلاالباحثوهل.إليهصاحهمهـهمايرجعأمماالمصادر

نصوصفيأرجعأدطالأمرجلقيتعحدتبلالنثر،هذادراسةفيليعمدةالكتابئن

حتىعليها،يحللمأخرىمصادرإلىأو،المؤلفعليهااحالالتيالمصادرإلى)الجمهرتئن(

بالرحمةالدعاءخالصمنيالجمهوتينولمؤلفوضئلإ.وحدودهالنع!سلامةمنأتحقق

غؤخل.اللهعندالكريمةوالمنزلة

اللهحميدمحمدالمحققالدكتورالفهالذيالشفروترتيئامنهخاالمتقنةالمجاميعومن

والحلأفةالنبويللعهدالسياسيةالوثائق)مجموعة:وس!ماه،اللهة!رعليهآبادىاالحيدر

أحيلالتيالمصادرأحذوجهمعلته،إفادةا!يأالكتابةبابفيمنهأفدتوقد،(1)(الراشدة

بل،البابهذافيبهأكتؤلماننيعلى.تهـأليفهفيالعلميئالتحقيقمنهجلاتباعهعليها؟

فيعليهوزذتال!حثكا،هذامنموضعكلفييظهرمماالأصولالمصادرإلىرجعت

.كثيرةمواطن

بدرأسةسبقكمايفردلمالصحابةنثرن!فالدراسةبابفيأما.الجمعبابفيهذا

العصر،ذلكفيالأدبعنك!تبمتدرأساتيغضونفيبعفهـن!صوصهأرستبل،وحذه

هي،الإسلامصدرعصرفيخصوصهعلىللترسلجيدتمدراسةإلىأشيرولكني

صدرفيالعربعندالنثريالترسل)تاريخس!ها:التيالمقدادمحمودالدكتوردراسة

رسائلبدراسةمزجتهابلمز،كمابالدراسةالصحابةرسائلتفيردلموهي،(2)الإسلام

،الحفاضدار،الحيدرآباديللهاحميدعمدجمعها،الراشدةوالخلافةالنبويللعهدالسباسيةالوثائقمجموعة(1)

أهـ.7/422ببروت،ط

،بيروتالمعاصر،الفكردارالمقداد،محمودللدكتور،الإسلام!درفيالربعندالنثريالترسلتاريخ(2)

هـ.1/1341ط



مناخرىأنواغايدخلولم،فحسبالرسائلعلىاقتصرانهكما!التةتكقنهؤشلؤ.الرسول

الكتابةموضوععنتنفذلاأنوا4وهيونحوها،والإقطاعوالأمانكالعهود،الكشب

.(صحتها)1فيمشكوفيمصادرإلىرجعتبلالمصادر،تنقخلمالدراسةهذهانكما.بحال

مواضععلىوالإحالة،للكئابةالتأريخجوانبفيالدراسةبهذهانتفعثفقدذلكومع

المصادر.منمظانهافيالرسائلبعض

الدراسةهذهتتناولهسوفماآحذأنرايتمنثوركلابمكلفيهداخلآالنثركانولما،ذلك

يكنلممما،الصنعةأوالفنعلاماتعليهبدتنثركلوهو،إالفنية)البنيةبمصطلح

تستدعيهمماكلاقااو،صاحبهلهيأبهأنغيرمنألقيكلافاأو،العامةكلاممنكلاقا

الفنعناصرمنعناصرأو،الفنعناصرفيهتتوانركلالمهوبل.اليوميةالناسحاجة

.(2)النظمأوالصورةحيثمن

منها؟تأتياو،الرسائلاليهاتبعثالتيالجهةاوالرسالةصاحبعلىكابهترتيبالمقدادالدكتوربنى(1)

الذيالزمنيالسباقينقطعزلكومع،والإعادةالئكرارإلىبهأفف!ما،نفسهالرسالةمضمونعلىوليس

لمأنهكما.الجهةفييكونحتىئوخربل،موضعهفيئذكرلاماكثيرالرسالةجواتلأن؟لكتابهاخنطه

وتولبدوالتشقيقالتقسيمكثرةفيبغيتهليحققمنهاالانتخاتغايتهكانتإنماعئامة(النصوبنفلئعن

التاريخيالترتيبعلىلهبنيفهو،اكرسلتاريخهوالليلفسهالكتابعنواذهذاإلىدافغهولعل.الموضوعات

اولا،بالموضوعقعنئةفهيهذهدراسئنااما.الموضوعاتمنالرسائلتملبهبماوليسزمنئا،الأحداثوتوالي

للعصؤنؤرفيأنقبلللأد!فنؤرخ؟لثيكلتبلالنثروهناالبرسائلهذهفنونعلىايدتنالنضغ

والبنية.وبخاية،وبنتةوبنيائا،وبتى،،وبناةبنئا،تئنيهالبنإةبسىاالدم،نقيضوالتنيالتني،منالبثية:(21

عبارته،ورضمفالفاظة،ووضععتاغته،:المكلاموبية.بني؟العربلسانانظر:تتيته،ما:ةتت!لاو

بيروث،،لبنانمكتبة،13؟ص،مطلوبأحمدللدكتور،القديمالعريعالنقدمصطلحاتمعجمانظر:

اصحا!علىليفئصرلا5اماد"ايم!سالبناءأوالبنيةتعبيراستعمالأنالىئشارأنوينبغي،م02"1/1ط
هيفالحنكة،وحبكئهالأدبطالعملبينالفارقإلىيشارأنم!لأفالمعتاد"،وحذهمدا،س!داما3م!اأ5"البنيوية

للدكتور،الحديثةالأدبيةالمصطلحاتلما،العامتنظيهمهإلىالبناءيشيرحينفي...للقصةال!رديالترتيب

.م2/3002ط،القاهرة،لونجمان-للمشرالعالميةالمعريةالشركة،451ع،عنانيمحمد

لأسلوبانإ"*:7ا!س4!81!أ7!،9مم9تيرريفايفول()القصدئةهو،أديخبانهماعملوصففيأساسىوثمة

ثابت،شكلكل:يقالأنلأفضل"وا:قالثم.أدتا"يكونأنبهقصدونرديمكتولتشكلكلهوالأدبط

فيبالفضديةالمقصودر!فأنهعلى."الشفوئةلآداباأساليطفيهتدخلحثى؟مكتوبشكلكل:منلابد

مابينأقابلأنأريدلاوكذلك.قوتهالمؤلفأرادماتعنيفلا،بهقجذ:عبارة"اما:فقالاصطلاحه

يجب=العبارةفهذهرديء،وادبجيدأدببينأقابللا"اولىبابومن،الأدبدونهووماأدبهو
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وفنا،موضوغاالنثر،هذادراسةإلىىي!يبسالفئي()1(التحليلي)المنهبئجعلتوقد

عناصرإلممانظرلتثمالاستقراء،يمليهاالتيافرعهاإلماوالفنون،فنونهإلىالنثزتم!قف

والتجويد،والصورة،واللغة!اوالاحتجاجوالعقل،البناءفدرست،الفنونتلكفيالفن

ذلكطبيعةتفرضهاالتيالقضايااوالمباحمثمامنذلكبكليتصلومارالصناعة،

فيه.والكتابيةالشفهيةواثارالنثر،ذلكفيالإسلاموأثرالمصادر،ةيضقك،رثنلا

دراسة:الصحابةنثرفيالفنية)البئيةهو:الدراسؤلهذهعنوائاوضعتفقدوعليه

البابينهذينفصولبعضكانوتعم.وفصولكبيرينباتئنعلىوقسمتهاتحليلئة()2(.

تتعلقلأسبابالأتيةالقسمةهذهتقسيقهارأيتولكني،التدانيمننوغامتداخلآ

بعض:منبعضهاوإفادة،الفصو!واتصال،بيت!ةلاب

حلهابئمخؤ!افنياعملأاعتبارهضرورةالىتشيرالنصنيمعينةخصالصثهمةالىانننصرفأن=

بذلكواعني،فئىأثيربخصاثصتئسمكتابهكلأدتا،نسفيأنهوالأسهلأنالآنليويبدو..،متتابعة

اتجاهات:ضمنمزجمة،الأسلوبلتحليلمعايير:بعنوانلهمقالةمن،"شكلمنلهابماالنظرتستوقفأنها

هـ.1/0841ط،الرياض،العلومدار،521-421صعياد،محمدشكريللدكتور،الأسلوبيالبحث

ونقضهافتخهاإذاحلا،لجفهاظالعقذ"خلمنبالفتحاللغةفيالحلومادة"حفل".منمأخوذالئنحليل:(1)

أيىللسجلماصي،النجنيس،أساليبتحنبسفيالبديعالغنزعأيضا:وانظر.حلل:العربلسان،فانحلت

المعادف،مكنبة،الغازيعلالونحقيقتقديم،353ص،الأنصاريالعزبزعبدبنمحمدالقاسممحمد

الأحكامواستنباطونقدها،وتفسيرها،،الظاهرةنتغالتحلبليبالم!هجوالمفصودهـ،ا154/طا،الرباط

قياشالهاتنصبأنالفصاحةعلمفييكفي"لا:القاهرعبدقولالمعنىهذافيداخلهووممامنها،الفنية

الفولتمضلحتىشيءفيمعرفتهافيئكونلابلمرسلآ،تولافبهاوثفوذمجملا،وصفاتصقهاوأنما،

شيئا،شيتاوتسميها،واحدةواحدةوتعذها،الكيمنظمفيتعيرضالتيالخصائعسعلىاليدوتضغ،وكضل

قطعهوكل،الذبباجفيالذيالإبريسممنخيطكلعلميعلمالذيالحادقالضتعصرفةمعرفئكوتكون

لعبدالإعجا"ز،دلائللما،البديعالبماءفيالذيالأخزمنآخز؟وكل،المقطعالبابفيالمنجورةالقطعمن

هـ.ا3/134ط،القاهرة،الخانجيمكتبةشاكر،عمدمحمودعليهوعلقفرأه،37ع،الجرجانيالقاهر

الرسالة-نالتوقد.داوخصائصهاغراضه:الصحابة"نثرإلىتغييرهرأيناولكن،الرسالةعنوانهوهذا(2)

هـ.4361القاهرةجامعة،العلومداركلية،الأدبيةالدراساتقسممنالأولالشرفمرتبة-اللهبفضل

."\



الخطابةهماكبيرانفتالنماوثمةالصحابض(،نثر)فنونقيالأولالباتفجعلت

قيجعلتهاأخرىأغراضشفويةوبينهما،كبيرينبفصلينخصصتهماوقد،والكتابة

والمراثي،والأمثالم،نالمثئالعووضف،واتجدلوالوصايا،السرد،:هيوحذهافصلي

وأرفقمت.الشفويةللأغراضبالمنطقتاليةلأنهاالكتابةأخرتوقد.والأجوبة،النثرية

والكتابةالخطابةفيشيئاالحديثومددت،بنائهبدراسةمخصوص!ولبناله!لهغرضيىكل

الفئين.كلافيالنثرتاريخفيأثرلهممافيهماالصحابةشننعنفتحدثت

المصادر،عنبفصلبدأتهالصحابش(.نثر)خهمصائصفيالثانيالباتجعلثثم

الفنثة!والعمورة،اللغوتةوالظواهر،والاحتجاجالعقلعنمتتالبة،أربجةفصولمثم

والصمحناعة.والتجويد

.والتوصياتالنتائجلأهمالخاتمةفيوعرضت

الضسأءة،تجزيانتعوققدالتيأوالمشيهلة،الألفاظضبطعلىحزصتوقد

الطاقة.قدرالغريبوفمترت،والوقائعوالأياموالمدنالأعلامأسماءوضبطت

يبيانه.علىوتعين،المعنىتجلوالتيالترقيموعلاماتبالصفالعنايةعلىوحرصت

بكبركأبيالمشاهيرمعذلكأصنعولم،تعريفإلىيحتاجانهظنن!تصحابيبكلوعرفت

إبرازها،الصالحمنرأيتمسألةكللدىمفضلةعمغيرةعنوانالخووضسعتوعمر.

قطعه.يحشنلااتصالااتصلثإذاأو،المسائلتداخلتإذاأحياناذلكأضعلاوربما

لين؟تعالىاللهعلىالثناءولار!عكهمة،ولاضئم!ألتةغليهؤش!،:الدعاءجملتياضعلمأننيكما

.(1)الدراسةهذهفيكثلإالتكزرها؟معترضتين

شاكرعحدلأحمد،الكئبثصحيحانظر:،ذلكزجفرألتةعلماثنالكراهةبرمزهاأكت!أوأختعرهالموكذا(1)

هـ.ا2/514ط،بالقاهرةالسنةمكضبة،عدةأبوالفتاحعبدإليهوأضافعليهوعلقبهاعتنى،2ا!!
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هذافإن،تضمنتهمعنىكللاستخلاعسالرسمائلاوالخطبتفطيعإلىأجمخولم

كثيرله!الصغيرةالجزئيةالمعانيأنذلك؟ورائهمنكبيزاطائلولاالإملالإلىيدعوكثيد

حو.المعانيفرونممنهاتتوالدالتيالكبارالمعانيعلىالوقولهتآثرتولكنيشيء،كلفي

قائمة.إليهاالحاجةرايتإنالمعانيبعففروعإلىأشيرقدذلك

الأياممنفيهانفقتهوماغضونهوفي،خاتمتهوفي،البحثهذافاتحةفيوإني

شيحةالحميدالدكتورعبدالجليلالعالملأستاذناوالشكروالثناءبالدعايقدين؟أحملوا

مشرقايكنلم-تعالىاللهأكرمه-فإئه-بعلمهونفعنا،أيامهفيوبارك،-فضلهاللهأدام-

اقتبمم!ماطويلآكنتوقد؟والمربيلصاحبهالأبيغتمكانبل،فحسبالبحثهذاعلى

توافهمعه،يظلولسوف.الأدبوآدابهلهعالهمنمهل!تسأمثلما!اليئموآرائهعلومهمن

العمر.مدىلييحتذىمثالالثلاميذهوانبساطه،وجههوطلاقة

ولدهعنووالذا،تلميذهعنأستاداجزيتماخيراخنن؟فاللهم

العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

دصخور

غقابئمحضدثهئص

الإسكاندريض



ؤلالمحةالنبالبا

ت!بىالضكخابضف!توني

--

الضخابش.خطاتش:الأولالفصل!

أخزمى.لهثثقؤيشفئوق:الثانيالهفصل!

الضخاتض.جتاتش:ثلا!ثلاالفصل!





الأولائفصل

الضخابضخطانجئ

!خص!ح

مخاطتةبالكلأمخاطتهوقد،الكلاممراتجقةواف!خاطتل:الجطالث(العرب)دسانفي

واختطبالمئتر،علىطمبالخاوخطب،الخطيبمصدروالخالتة،يتخاطبانوهماويخطاتا،

وؤجلبالك!ر،،يخطبةالمرأةوخطئت،بالضم،خطبةالمئبزعلىوخطئت،خطاتةلمجالب

صار:بالقتح،خطاتة،بالضم،وخط!تخطباء،:الحتطيبوخمع،الخالتةخ!تمن:خطيعب

خطيتا)1(.

الأمورفيبالخطبيقامإنما"لأنه؟الجليلالأمروهو،الخطبمنمشتقةوالخطابة

خطيب،:قيللازفاوصفاجعلفإذا؟راحممثلخاط!بمنهاوالاسم؟وتعظميحلالتي

لاوكذلك؟الرحمةفيوأبينالوصففيأبلغرحيموجعل،رحيم:راحبمفيقيل:كما

.(2)"هلصناعةوصار،وصفهعلىذلكغقبقنإلاخطيئا؟يسمى

إلىبهي!توخهشفويملغويمفنإنهاقلنا:(3)للخطابةجامعخدوضعشئنافإن

استمالتهم؟أو،فيههممالتأفيأو،قناعهمإغايةأجلمن؟يكثرون!أيقفون،مجتمعينأناكل

.(5)هنملقصيرأوالكلاممنلطويلي،!حبغير،وبحة! .صء.(1)*

اللهحسبومحمدالكبيراللهعبدتحقيق،علىبنمكزمبنمحمدالدينحمالمنظور،لابن،العربلسانانظر:(1)

.المعارفدار،الشافليوهاشم

193-ا92ص،سليمانبنإبراهيمبنإسحاقالحسينأبي،الكاتبوهبلابن،البيانوجوهفيالبرهان(21

.م9671بغداد،العانيمطبعة،الحديثيخديجةوالدكتورةمطلوبأحمدالدكتورتحقيق

منحالمكلىنظريا!الكشفعلى"القدرة:عندهفهيمنها،المبثغاةالغاياتبإحدىالخطابةارسطوعرف(3)

هلالغنيميمحمدللدكتور،الحديثلأدبياالنقد:انظر،لماالحالةبثلكالخاصةالإقناعوسائلعن،لاتالحا

لديفور.الخطابةلكتابالفرنسيةالترحمةعن،م91؟6القاهرةوالنشر،للطباعةمصرنهضةدار"9؟

الفنيةلالوسائلولكن،النقيضينعلىللبرهنةتستخدمكالمنطقفالخطابة،الباطلأوبالحقالإفناعيستطاعقد(()

الحلقتوإعدعلىالمنطقيةالصحيحةالأفكارلأن؟ظاهرهفيحفاليسمماحقهوماتمييزيمكننفسهاللخطابة

.9صه،هلالغنيمىللدكتور،الحديثالأدبيالنقد:انظر،لماالخججإبرادفيوأقوىإقناغااكثردائتماهي

.96-49ع،هلالغنيميمحمدللدكتور،الحديثالأديىالنقد:انظر(51
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تلبيةالقذم)1(؟منذالإنسانإليهلجأإنسماني!فنهوبل،عتيقا!رعفنوالخطابة

وأ،عقولهمبمخاطبةعنها؟فهيهمأو،الأفعالعلىالناسحثمن؟المختلفاتلأغراضه

)2إبمالأخرىالإنسانيةالعواطفمنذلكغيرأو،رحمتهمأو،شفقتهمأو،حميتهمإثارة

وخمالة،الحربنارطفاءوا،البينذات"إصلاحفي-وهبابنيقولكما-نافعةلذلكفهي

غؤقل،اللهإلماالدعاءوفي،الأملاكعقدوفيللعهد،والهـتأكيد،للمفكوالتسديدالدماء،

.(3)"الناسفيوشهرتهونشرهذكرهأريدماولكل،بالمناقبالإشادةووا

فقالوا:،الفنهذافيوافبربنصيب-عليهمتعالىالثهرضوان-الصحابةاسهتموقد

خطبتصنيفيمكنأنه-الثقطيبعد-وجدتوقدشئى،أغراضبىوفيكثيزا،فيه

-فيعليهمالفهرضوانالصحابةخطبالنحو:هذاعلىشاملهأقسايمخمسةفيالصحابة

والقتالالجهادفيوخطبهم،الشاسوحكيمالسياسةفيوخطبهم،عح!دتةغلهذلهمه!لنبياحياة

والزهد)4(.الزثاءوخطبالشكر،وخطب،والفتنة

لأرسطوالخطابةلكتابإبراهيمحمديالدكتورمحعدكتبهاالتيالمقدمةاليونانعندالخطابةتاريخفيانظر(1)

الطبعةمن11ع،سالمسليمالدكتورمحمدنفسهالكتابمحققومقدمة،65-13عسينا،ابنبتلخيص

ولش.م9002القاه!ة،الثقافةلقصورالعامةالهيئة،الطبعةهذهع!هاضؤرتالتيم1954القديمة

الأممفيوجودهعلىالدلالةهذافيإنبل،عندهمابتداةهالفنهذافيالتأليففىاليوئانريادةمعنى

القواعد.لهوأ!مسموا،لهئنهرواقدهموإنما،تبقهم

لاستهثار،وافالخجل،والثقةفالتخؤف،والكراهليفالحب،والسكينة"الغضب:أرسطوكلامبنعئ!وهي(2)

وأرسطوأفلاطونالحجاجإلىمدخل:مقالةانظر:،"والمنافسةفالحسد،والسخطفالشففةفالإحسان

،4"مجلد،المخضعللججاجالفكرعالممجلةعددضمن،29ص،الوليمحمدللدكتوربيرلماد،وشايم

عنمنفولارسطووكلام.الكويت،لأدابواوالفنونللثفافةالوطخيالمجلس،م2"11وديسمبرأكتوبر

.م52"7سنةببار!س!المنشورةلأ!سطوالخطابةلكتابالفرنسيةالترجمة

.191!،!ولابن،البرهانأنظر:(3)

و!نه،لندرتهفصلصبعينه؟فيأنرذهلم،(النكاح"خطبةهو،الصحابةفيهتال:الخطبمنآخرنوعثمة(4)

كتبلمكا!النبيأنمنهاآثا!فيهعنهمردلتوقدالكئيرة.الأنواعهذهمنواحدضصي!درجلا
بنخالدفوكلتيزوجها،قنتوكا!أنإليهاطلب،سفيانأيىبنتحبيبةأمليزوجهالنجالهثيإلى

كتاتفيهاذكرخطبةالنجافيئخطبثمفحضروا،ورجالاطالررأبيبنجعفرالنجاشيمافأمرسعيد،

تأحمدهدته"الحمد:فقال!ئمةسعيمبنخالدخطبفرغفل!ألتة!كلها.ذحبيبةأممنبتزويحهاليهاللهرسول
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الخطابة،فيالصحابةشننعنالحديثإلىقسمكلفيالقولبسطبعدنأقبوسوف

لديهم.الخطبةوبناء

الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله!ورسولهعبدهمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنواشهدوأستغفره،-

،سفيانأيببنتحبي!ةأموزوجته،!اللهرسولمإلبهدعاماإلىأجتففدبعد،أما،المشركونكرهولوكله

سكيشةتحقيق،52عساالقرثي،بكاربنللقلبر،النبيأزواحكتابمنالمنتخبانظر،"لرسولهاللهفبارك

بنيمنامرأةخالدأخيهعلخطمت!لاحبنبلالأندلكفييرووومماهـ.أ1/103طبيروث،الشهاي،

الله!فهداناضالينوكثا6اللهفأعتقناعبدينكنا،عرفتمقدمن"نحن:خطبتهفيفقالئرلش،منحسلي

فأقبلممبر"ءفاللهنرذوهداندله،فالحمدتنكحوهن!ف،فلانةخالدأخيعلىأخطبوأناأدثه،فأغناناوفقيرين

يغفرلسلالي:خالدقالانصرفافلما،أخاهفزوجوا،يدفعمسلهوليسبلالم،هوفقالوا:بعفبىعلىبعقخهم

عيون،الصدقفأنكحذ!حدقتمه!ةبلالفال!؟!اللهرسولمعومشاهدناسوابقناذكرتألالكااللة

وترووهـ.1343الممسلةالكتبدال!1/73الدينويمسلمبناللهعبدمحمدأبي،قتيبةلابنالأخبار،

أبيللآفما،الذز،نثرقي:انظرها،!النبيبنتبفاطمةتزوجحينتالهاخطبةز!شنماطالبأبيبنلعلي

.م1981القاهرة،للكتابالعامةالمصرلةالهيئة،قرنةعليمحمدتحقيق،1/95الحسينبنمنصو!سعد
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ع!نتةغتنهؤشنؤالنبئيحياةفىلملضحابضخطنيا11

حاذ،بإطلاقيخطبهمأقدمهيعلىلتةغلهؤلمملؤالنبيحياةفيالصحابةت!طخإن

إلايكونوالملأنهمصحتمالتةغقيهـؤسملى؟وفاتهبعدقالوهبمامقارنةقليلةوهي،صحابةكونهم

ليلةهما:ذاكإذفيهماخطبواموقفئنأظهروجدتوقد.حياتهفيمتعفمينأومستمعين

الفتح.بعدعليهوفدواوالام،الققبة

الغفبش،خطنيآرأ

(1غقئههؤلمصلؤ)ع!تمالتةالنبيعمالمطلبعبدبنالعباسخالبةطراالصحابةخالبأقدممنإن

وقد،غيزهأحدمعهليس،الموفىحذلكإلىاصطحبهقدع!أدئةغقيهؤكمد!النبيئوكان،العقبةليلة

تكلم،منأولالعباس!كاناجتمعوافلما.كلهأمرهفيبالعباسيثقصكاأدتةغقجهؤل!ملالنبيئكان

دعوتمقدإنكم-الخزرجتدعىوالخزرجالأوسوكانت-الخزرج"يامعشر:فقال

علىمناكانقنواللهيمنعه،عشيرتهفيالناسأعزمنومحمدإليهدعوتموهماإلىمحمذا

كفهمالناس!محمذاأبىوقد.والشرفبسح!حللقنعة؟قولهعلىمنايكنلمومن،قوله

فإفها-قاطبةالعرببعداوةواستقلالي،بالحربوتقيروتجقدقوةأهلكنغفإن؟غيركم

ملأعنإلاتتفرقواولا،أمركموأتمروا،رأيكمفارتؤوا-وأحدةقوسعنسترميكم

ئقائلونكيفالحربليعهمفوا،وأخرى.أصدقهالحديثاحسسفإن،واجتماعمنكم

عدوكم؟

حديثفيبطنوذلك،إسلامهيكتموكانخيبر،فتحثبلالعباسأسلمعقر:أبوقال،الاستيعابفي(1)

وشهدمكةفتحيومأظهرإسلامهثم،المسلمينعلىغؤجلاللهيفتحمات!همزهمسلماكانأنهعلاطابنالحجاج

وكان،!اللهرسولإلىالممثركينبأخباريكئبوكانبدر،قبلإسلامهإنةوقيل.وتبوكوالطائفحيئا

فلذلكخيرلمبهـمكةمفامك"إن:إليهفكتب!اللهرسولعلىيقدمأنيحبوكان،بمكةبهيتفؤودالمسلمودط

!ارفاكلاخرجانمافإلهيقتلهفلاالعباسمنكملقي!اص:بدربوم!تم!اللهرسولقال

،الحمريمحعدبناللهعبدبنيوسفعمرابيالبز،عبدلابن،الأصحابمعرفةفيألاستيعا!انظر.

مولاهحكاهاالتيالقصةلذلكويشهد،القاهرةمصر،نهضةمكتبة،البجاويمحمدعليتحقيق،81ا!ع

الزهريمنيعبنمحعدسعد،لابنالكبير،الطبقاتةفيانظرها،البيتأهلقدي!اإسلامهمعنرافعأبو

هـ+ا142/طا،بالقاهرةالخانجيمكتبةعمر،محمدعليتحقيق،68ت4/67
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أهلوالثهنحن:فقال،(1)حرامبنعمروبنالفهعبدوتكلمالقوأفآشكت:قال

تفنى،حتىبالئبلنرمى؟فكابراكابزأبائنااعنثناهاوولي،عليهاوقرنا،بهايناغلي،الحرب

يموتحتىبهافنضارقيبالسيوفنصثيثم،الرماحكشزحشىبالرماحنطاعنثم

.12)"انودغمناومناالأعجل

والنصر،بالأمانالأنصارمنعهذاأخيهلابنيستوثقأنبخطبتهالعباس!أدأدلقد

وينظر،صدقهمويعلتمقلوقي،ليمتحنشديذاتحذيراحذرهمأنذلكإلىسبيلأواتخذ

متكلمكمييتكلئمالأئصار،معشريا:فيقولالليلةتلكفيهميناديوكان،يعملونكيف

حتىبالكتمانويوصيهميحدثهميزلوأ1غيناالمشركينمنعليكمفإن؟الخطبةيطليولا

"لكالبراء:فقال،العباسفسكت.منااسمع،الفضلأبايا:فقالمغرولي)3(بن4التراقام

رئناورضاأنفسنا،مقجوبذلمنظهر،أنماتحبوإظهار،نكتمأنتحهمثماكتمانعندناوالله

ونحنخخرعبادةمنعليهكناماعلىكناوقدوعز،قتعةوأهل،وافرةخفقةأهلإناعتا.

ؤلمه!؟أ!يمتة!لىل!عبمحمدو؟لذناغيرنا،علىغجيماا.دثهبطرناحينأليوتمبنافكيفكذأ،

وأظهر،الشكأزالأنفسهمعلىلأنصاراقطعهميثافاالبراءكلماتفكانت.(4)"يذكابشط

التيالعتيدة9مس!امنأساشاالكلماتتلكوكانت.والفداءوالمتعةوالولاءبالوفاءالن!ة

السماواتدامتماللأنصارالتاريخسيذكرهافارقةوخطبة،الأرضفيللإسلاممكنت

.فلأروا

الصحايىاللهعبدبنحابردالدالخزرجبئ،الأنصا!فيحرامبنثعلبةبنحرامبنعمروبناللهعبدهو(1)

الصحابة،تمييزفيالإصابةانظر:بأحد،استشهد.النقباءمنوكانوبدر.العقبةأهلفيمعدودالمشهور.

.4/189حجهـرلابن

.147سعدلابنالكبير،الطبقات(2)

:الزهريعنعقبةبنموسىقالب!ثر.أبو،الخزصجيالأنصارفيخنساءبنصخربنمعروربنالبىاءهو(3)

اسثقبلمنوأول،إسحاقاب!قولفيبايعمنأولوهو.بالعقبةالأولىالبيعةبايعواالذينالنفرمنكان

قبلمعروربنالبراءمات:وغيرهإسحاقابنتال،النقباءأحدوهو.مالهبثلثأوصىمنواول،القبلة

.282/حجرالابن،الصحابةتمييزفيالإصابةانظر:بشهر،!النبيتدوم

.4/8سعدلابنالكبير،الطبقات!4)
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مؤتةفي(1)رواحةبنالثهلعبدخطبةعحتمالتةغق!هؤش!النبيعهدفيالقديمةالخطبومن

يا":فيقولفيهمويناديالعدؤ،صفوفطفيوالتفدمالقئالعلىالمؤمنينفيهابحرض،ن!ثسنة

قو؟ولابعدداليشاشنقاتكوما،الشهادةتطلبوذ:خرجتمللصيتكرهونالتيإذوالله،قوم

الحسنتئن:إحدىهيفإن!افانطلقوابه!الثهاكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمما،كئرةولا

.(2)رواحهمةابنصدقواللهقدالناس!فقال:الراويقال."شهادةدهاماظهور،إما

ذلكفيقليلاتخطبوهيإلينا،سقطتالتيالقديمةالصسحابةخطبمنتلك

كما،الإسلاميةالدولةاستقرارقبلسي!ولا،محدودةكانتالخطابةدواعيأنذلكالعهد،

ظهراتيهم.بينعح!ألئةغقهؤل!ملؤاللهورسولالقولفيكثروايقولواأنللصحابةيكنأانه

الهؤفود،خطلني،بآ

م!أدئةغقيهؤلم!اللهرسولا!اإالجلوسق-عليهماللهرضوان-الصحابةحالعمومكان

نقعلاولعلنا.فيهميخطبأوعليهميقعئ!أويكلمهموهومنهيتعقمونمستمعينمشصتين

خطبفيلنلقاهالذيكذلككأ1لئةظيوؤسكللزاللهرسولعهدعلىألقيالخطبمنحشدعلى

ورائها.منقومهاسلاتم4إسلاقهامعلنة،بالمدينةالرسولمسجدعلىالقادمةالوفود

موفعة،الألفاظغريبةخطبة،الصحابةخطبقديمفيتعذالتيالخطبتلكمن

رهيرأبيبنطفقةتهد،قبيلةوافدلخهؤل!لأع!تمالتةالةرسوليديبينالقاهامسجوعتها؟،الجمل

سكواهغضونفييأتيوهو،فالأروتجذتالزأد،ويفة،الشقةئغذفيهاإليهيشكوالئفدئ)3(،

لممحمد،أبايكنىالمشهور،رعا!ثلا،الخزرجيالأنصاريالفيسامريبنثعلبةبنرواحةبناللهعبدهو(1)

بعدهاومابدزاشهد،العفبةليلةالنقباءأحدوكانالأنصار،منالأولينالسابقينمنوهو،عفبلهيكن

.83-82/(الإصابةانظر:ز!شكلنة،بمؤتةاستشهدأنإلى

تحقيق3كالأ/2المصري،الجفيزيايوببنهشامبنالملكعبدمحمدأبا،هشاملابن،النبويةالسيرة(2)

الفاهرة،،الحلبيالابيمصطفىمكتبة،شلبيالحفيظىوعبد،الإبياريدابراهمالسقا،مصطفى

هـ.ا1/537ط

قاله،النهديزهيربنطهفةعمر:أبووقالال!فدي،زهي!أيىبن"طهية:الإصابةفيحجرابنوعظ(3)

.3/456الصحابةئمييزفي"،الاصابةبوزنهالفاءبدلالثحتانيةالمثناةبالياءغيرهوضبطهبالقاء،
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ليونواعتمالتةغقهؤك!لأ،النبيعطفاستدرارإلىقاصذا،المثركمنتخلصواوأنهم،سلامهمإبنبأ

الله،رسوذ"يا:يقو!إذوالوصفوالتولهتيعالتصويرمنوبليغ!االقولمنبمفضلي،دعواته

وت!تجهمل!الضيير،ت!تخيبالجيس،بناترتمي،الميسآكوارعلىيهامةغؤزكيئمنأتيناك

غليظةأتئطأ،غائلةأرضرمن،أتجقاموئستحيل،الرهامون!ستخيلالبزير،ونستعضدالحتبير،

في،اقليوهلك،جول!علاومات،الأفلوجوسقط،الجغثنوتبس،اثذهنتش!قداتؤطأ،

المسلميندعوةلنا،الرمنيحمثوما،والقثنالؤثننمناللهرسولياتيرئنا.الؤ؟يومات

كثليوؤلهير،ببلالتبضرلا،اغفالهملتغمولنايعار،وقامالبحرطماما،الإسلاموشريعة

ة(1)"تهلولاغقللهاليس!كؤليتة،حمراءشتةأصابتناالزشل،قليل،الرشل

!تتمالتةغق!هؤشفؤللهارسوللهمدعافقد؟مبتغاهخالبتهمنونال،طفقةطريقةأنجحتاوقد

.وشعائرهالدينأركانمنأشياءإلىوأرشدهم،بالبركة

ومشسفتيها،الرحلةوصف!حيثمن،الجاهليةأنفاسمنأنفاشاطهفةخطبةفيإن

اللهرسولمإليهالمرتخللفخامةمكافئةلتكون،الخطيبتعمدهاكأن!،جسامفخامبألفافي

جاهليةبأفها:الخطبةهذهالشكعةمصطفىالدكتوروصفوقد.قذليهوكبرم!تمالتةغقئليؤلمصلؤ،

.(2)ومرمىمعئىمؤمنة،وصياغةاسلوتا

ئحقيق،1571-157"ص،الأصبهانيأحمدبناللهعبد!بأحمدنعبملأيب،الصحابةمعرفة(11

شتة،لابن،النبويةالمدينةوتاديخهـ،1419/1طال!لاض،للنشرالولهندار،العزازيعادل

شلئوث،محمدفهبمنحقيقلعدها،وما،867-ه؟ه/؟الأنصارفيالنميرفيعبيدةبنشئةبنغمرزيدأو

،961-؟"3/9البصريريادبنمحمدابنأحمدسعيدلأي،الأعرايابنمعجمأبضا؟وانظرنشر،داردون

/اط،السعوديةالعيربيةالمملكة،الجوزيابندارالحسبنى،أحمدبن)براهيمبنالمحسنعبدةوتخريجتىقيق

الإبل.:الهيسبناتزتمي.الزخاليعني:ا!فيسلمكؤأليعلشعيد؟أبوقال؟الألفاظتفسيرمنوفيههـ!1841

!قالذيالسحابيعني:اتجقامؤتستجيل.القذاحيعني؟الزفامت!نهمتجيل.المتفرقالسحابالضيير:تشتحب

الماء،منالغديرتبمعقيعنيفن:الملتشصقدئغدقا،،الأرضمسافةالمنطا!السماء.قيساثرفهو1خرب!لدأفطر

الذيالشجرةعود:الغ!نهمفوبخؤفات.االزاليذركهالشميناليكرةالأففوعؤشقضدالشجر.عروق:الجةصنش!تؤ

الاليسيعني:ببلالتبضلا،ايخلأفيعني:والعثنالوثنمنبيرئنا.الق!ي!يل:ئالوبومات،الورقبهيمشعب

أولاد،اهل"نشلالقتتممنالثزقةةالزشلقديل.المرعىطلبقيالتقرقشديد؟الزشلوؤقيزحثيز،لتن

الدارع63ع،الشكعةمصطفىللدكتورالنثر،كتاب:الإسلاميةالحضارةموكبفيالأدبانظر:(2)

هـ.3/4141ط،القاهرة،اللبنانيةالممرية
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احذوكان،(1)الأرحبيتمبمابنمالكخطبة،الزخلةذكرفيالخطبةحمذهوشبيه

.(2)بالمدينة!حتمالتةلخيهؤلمم!الله!سولإلمماالمقنيةهمدالطبعثتهلذياالوفدلاترجكا

وهيكذادة)3(،بننمئيانخالبةأيضاالرحلةوصففيهاالئيالوفودخطبومن

نمئيانقدم:قال،الشعبيعن(4)ةتشبنعمررواهامعهود؟غيروشزليطولذات"

"إن:قالثم،سقمثم،بالمدينةمسجدهفيوهوطالتةغقيهؤلئت!الثهرسولعلىكدادةابن

يحابرمنقذجج)5!سرارةمنقولمونحن.غيرهإلهلاأنوشمهدنا،بهآمنا..دئهالملك

شآبضبعليناوجادتالسماء،مخائللناأبرقت،ومشاربومآكلمآثرلنا،مالكابن

،الثرىعرارورققتها،الهضابورؤوس،الجوفأعاليمنالقلاصبنافتوفقت،الأنوأء

بأرضكحقتحتى؟الأعناقوقطرات،الزقاقبطنانوخقضتها،الرحىدآدئوا!قتها

.(6)"ومولاكمولاناوالله،عاداكمنونعادي،لاكوامننوالي،وسمائك

السيرة:انظراليم!،من!الله!سولعلوقذصحابي!الأرحبيئ،ثما!فدانينش!برنمطبنمالكهو(1)

.2/597هشاملابن،النبوية

لخباتلفتضللم،تؤاغ!ففعيىعل؟تؤك،وباليحاضيركلمن،همدانمننضئة،اللهرسول"يا:يفولوفيها(2)

دعوةأجابواوالقوب،الموليأهلوشاكر،ؤيامنيخاليمجلافمن،لائمتؤقةاللهفيتأخذهنملا،الإسلام

انظرها،لمابقمقعالتغفوزجزىوما،تغقعافامتئنقفمالاغفذفنم،الأنصابالإلهاقيوقارئوأ،الرسول

وزملائه.السمقابتحقيق،985-2/597هشاملابن،النبويةالسيرة:فيالغريببثرح

الروستاج،"القليلالشيءوهو،ي؟اذكالكليمنتمبت"يقال:معجمهوفيالربيدي،ضبطهاكذا(3)

بنطبيادوهو.بالكويثالحكومةمطجة"كدد"،ال!بيديمرتضىمحمدللسيد،القاموسجواهرمن

لأخباراأهليرويهطويلحديثفيفأسحلم!النبيعلىقدم.الثقفيأوالإياديكرادةابن:وقيل،كدادة

.3/065الإصابةانظر:،بلادهمن!اللهرسولفأقط!عهوالغري!،

،2/525شثةلابن،النبويةالمدينةتاريخكثاب:فيانظرها(1)

الحديثغريبفيالنهاية:انظرفيه،موضعوخيروشطه:الواديوشزارة.يخيارهممن:ايشزارتهم:من(5)

ومحمود،الزاويطاهرتحقيق،2/912اتجزريالكريمعبدبنمحمدبنالماركالأثير،لابنوالأثر،

.ب!وت،العلميةالمكتبة،الطناحي

.535-55؟/2شثةلابن،المدينةتاريخ(6)
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محلىتعاقبواالذينالأوليننبأمنطزفيذكرإلىوتيعتهمفخرتهمنظبيانيفزغثم

بغؤاأوطغؤالئماحالهماللهغيرثم،وقتبةمجز؟أهلكانواأنهموكيف،قومهأرضشكنى

مهلائيللبنيكانتالطائفوسرواتؤخا"إن:بقولهالسابقسردهتالتا،بهكفرواأو

همتالرحمنعضوافلمافزيانه)3(؟ؤزغؤأيخشاتة)2(،وذنبواوداته)1(،غرسوا،قينانبن

فلمانوح،سفينةفيكانقنإلاأحذا!نهمالأرضظهرعلىيئقيفلم،الطوفانعليهم

ؤؤغيرهاوسهلها،الآرضخرنفيمعهومنفوخااللهأهبطالماء،وغاض4السماأقلعت

.(()؟..وثمود.عادابعدهمنثبائابحيهأكثرفكانوجبلها،

بنهافئسنيعنيخرشموثمود،عادعنرب!خيمهلائيلبنيعنأخبرماوبنحو

واستحقوا،النغمبطروانهمأوكيفجمتيىعنيحبرثم،أيضاثمودبنيمنهرولةبنهدلول

الأزدمنقبائلعنويخبربالغدر.الدنيافيوأهلكهم،ببعضبعضهماللهفضرب،النقم

عنونختهمبسلاحها،مذججنقلتهاحتىعامر؟بنغمروعهدعلىقومهأرضنزلوا

أصابهمحتىالبلاد،تلك3أوتاكانواعصزماللثبنلمجابرعشيرتهعنيخبرثمبواديها.

ثمالثمار،بهاوأكلواالأشجار،بهاغرسواأنبعد،القنوطمنهاوأخرجهم،القحوطبها

بنله!ايادمعاويةبنقيسإن"ثم:قالأنإلىذلك.مثللخهمخالدبنعمروبنواذ

فلماأولا،ولا،اخرابهايرضؤاولماكلا،لهايجعلواولمخئلا،بهأتضلوافلم،نزلوهانزالي

الولاء،غقذمنهموقطعواالبلاء،خشن؟بينهموتناسلوا،مه؟دعوكثر،ولدهمأثرى

.15)"اللهرسوليابلذناعليناأ"ر...بعضابعضهمأفنىحتى،بينهمالحربفصارت

دا.ودن:العربلسان"للفراستصلحالتيوالماءالنذىمواضع:باليدانادأ(1)

دا.ذنب:العرب"لسانومجاريمذانبلهجعلواأي:وذنبوه،قالأرمنخشنما:الجشان(2)

.قري":العربلسان"مالرياضالىالءمجرىوهو"تزيقيفزيانه:!31

.455-2/535شبةلابن،المدينةئارلخ(4)

.655-كاه2/4شبةلابن،المدينةتادي!!51
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علينا"رد:الأخيرةالعبارةهذهكلهالطويلالممردهذامنالمبتغىكانفقدوإذن

يئصتكما-منجتاعليهوسلامهالئهصلوأت"الثهورسولذلككل."الثهرسوليابلدنا

أرسطونعتهفيماتدنيالطريفةالخطبةهذهولعل.كلالةولاققليغيرمن،العادلالقافي

يستمعانكازاثقيفبنيمنوافدينرجلينأنعرفناإذاسيماولا،(1)(القضائتةالخطب)ب

قامفقدالثقفيان،مسعولي)3(بنوالأسود،(2)شريقبنالأخنسهما،الخطبةإلىعفؤأ

نأنمبيانعسى،حختهويفنذ،قالتهلدادةبتننمجيانعلىلير)الأخنسوهوخطيتاأحدهما

بنيإدطالثه،رسوذ"يا:الأخنسفقال.أيديهمتحتالطائفمدينةوتبقى،بطلبتهيظفرلا

،قينانبنمهلائيلآلبعدهاوجتالنساكنينكانواثمودبنهوذاءبنهدلولبنهلإل

وتجافتتحامتا،العربفتحاقتهايباتا،وبناءهاخرأئا،مساكنهاوتركتمنازلها،فعاللت

بالترجمة،الخطابةانظر:المشاخرية،الريطوريكا:الخطابةكتابترجمتهفيإسحاقبنلمحنينوسماها(11

بيروت،القلمدار،بدويالرحمم!عدعليهوعلقحققه،71-61ص،لأرسطوطاليول،القديصةالربية

بفعلالنصحوموضوعها،اسششاريةخطب؟أنواعثلاثةإلىاليونانيةالخطبأرسطوقشموقد.م9791

فيواعتصد.والذئمالمدحوموضوعهاواستدلالية!والدفاعالاتهاموموضوعهاوقضائثة،.تركهأولهثيء

ماضية،امورعلللحكموالفضائية،مستقبلئةأمورعلىللحكمفالاستشارية،الرمنعنعرعلىتقسيمه

والضاز،النافعتبيينغايتهافالاستشارية،غايةلوفيلكلوحدد،حاضرةأموليعلىللحكموالاستدلالية

ايلافعالمنالقبيحأوالجميلببانغايتهاوالاستدلالية،المشروعغيرمنالمشروعتمييزغايتهاوالقضائه

خطابةعلإسفاطهعندكثلإايجديلاالتفسيموهذا،19-16علأرسطوطاليس،،الخطابةانظر:

الخطابةأنواعحصرويمكن،الزمنعلىوليسالموضوععلىتعتمدأخرىتقسيمالتطمن!ف؟الرب

فيالنثرنفدةالموضوعهذايانظر:،والاجتماعية،والدينية،السياسيةالخطابةهي:كبيرةأتسامفيلديهم

المصريةالهبئة،؟3"-132ص،عليأبورباحخالدلنبيل،العباسيالعصرنهايةحتىالنقديالربتراث

للطباعةمصرفهضة،72ع،الحوفيمحمدأحمدللدكتور،الخطابةنزوانظر:بم1993للكتابالعامة

.م2"،\القاهرة،والخوزيعوالنشر

رجعلأنها!خنسلقبوإنما،أقطاسمهزهرةبنيحليفثعلبةأبو،الثففيئعمروبنشريقبنالأخنسهو(2)

بذلك،فشيزهرةببنيالأحنسخنس:فقيلبالعيرنجاسفياناباأنالخبرجاءهملمابدرمنزهرةببني

.1/38الإصمابةانظر:عمر،خلافةأولفية!ش!ماتحنيتا.وشهد،اهـلؤلفةمنفكانالأخنسأسلمثم

.1/77الإصابة:فيهناخبرهمندكرمماعليهمزيدلابماترجمتهانظر:(3)
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الشقاء،ودواعيالبلاء،معاريضمنوثمودع!اداأصابمايصيبهاأنمخافةتحافيا،عنها

وآلهاهمستماارضا،أرضماوانثجعوابعضا!بعضهمساقلهخاجها،وضاققحطانكثرتفلما

فساقوهمإليهمساروانزاربنياد!معاويةبنقيسإنثم.جذيمةبنخالدبنعمروبنو

.(1)"...اليمنضواحيإلىمنهافتوجهواعناء،فآجقوهم،الجتماموأوردوهماسهمممام،ا

الناصفإياليعنفيعثذر،خطبتهفيشريقبنالأخنس!يمضينفسهالمنوالوعلى

وسعوأ،اعدليمنهمأكثزوكانواىم!يقالعراؤاإلىرحلتهمفقد،مضىعغناعتذارهبمثل

وظهو!هاوحزونها،خيارهالهمخلا"حئىالبلاد،تلكيعمرونقيس!فأقامتبلذا،

وعيونهالما.وقطوزهاوبطونها،

قزاكها،وأصابتأكقها،اتتقدخطبتهفيقومهعنالأخنسمحاماةأنوالظن

:فقال،السماءخبرمنويأتيه،القومشأنمنيعرفوكان،صح!دتةغقيهؤلممدضاللهرسولفرضيها

وأصغز!كندأقلمالدنيانعيم"إن:بينهمحاكتماوير،وصدقيعدلي-مفولةعليهاللهصلوات-

...خلاقلكافبرولا،لحاقبهالمسديميكنلمذبابجناحاللهعندودوعددث4ئغئضكلخرءمنالله

الجاهليسجؤحان"فما:قالأنإلى،"...أهلهاوجهالكلأعمالها،لضعضالجاهليششفيتلهالنما

والله/4ذماللهفينتقم!كادومنسلف،عمااللهعفا(فحزمانتهاكاودبمشفلثمقموضوغ،فهو

.(2)اهبلثقيؤوقضى،مرأليعلىعتمالتةغقجهؤلمملؤالفهرسوليزإدهافلم."انتقامذوعزيز

تلك،الغابرةالعربيةالعصورتلكفيالقضائيةالخطابةأمئلةمننادرقثلهذأإن

يغلبكانوإن!ابينها،ليحكمالناسمنعظيمإلىتثقاضىلأنتأبهتكنلمالتيالعصور

وؤتذهأهلهفيحوزعليهويجور،بيتهعنويجليه،عليهويقسو،الضعيففيهاالقوي

وأنشأ،القسطالموازينووضع،العدلوأقام،الظلمفقطعالإسلامجاءوماتةجتى

.ثمارهمنثهرةالحنطبةهذهمثلكانتجديدلعهد

.575-12655شثةلابن،المدينةتاريخ(11

،585-2/575شبةلابن،المدينةتاريخ!2)
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تسعينأوثمانينوكانوا،تميمبنيوفدهمبالمدينةزخقهحطوفلياشهرأنعلى

النبيئ،صوتفوقأصواتهمرفعواوقدالزاجروالآياتفيهمنزلتالذينوهمرجلأ،

.(1)إليهميخرقيحتىيصبروا!و،الحجراتوراءمنونادوه

عطاردخطبةالمنافرات)2(:خطببقايامنذائعتانخطبتانالقومأولئكخبروفي

خطيبثئماسبنفيسبنثابتوخطبة،تميمبنيخطيبزرالةبنحاجبابن

الظهر،بلالأذنوقدالمسجدفدخلواآلواالوفدأنالخبروفيصحتمالتةغليهؤش!)3(،اللهرسول

:الحجراتوراءمنفنادوه،خروجهفعخلواغقشهؤكملض،ع!تمالتةالرسولج،رخينتظرونوالناس

واشتهر،الآنج!حيعتمانتةشكقيهؤسلضاللهرسولإن:فقالبلال!،إليهمفقامإلينا،اخرجمحمد،يا

صع!إلتةغقئهؤلممفؤالثهرسولفخرج،بأيديهميخفضونهمفجعلوا،(4)أصواتهمالمسجدأهل

وهمملتا،معهمفوقفيكئمونه،علىدقةغقةؤل!هم!الفهبرسولفثعلقوا،الصلاةبلالوأقام

مف!ثمظيهؤل!قؤ،ع!دتةاللهرسولفتب!ممنا،فاستمعوساعرنابخطيبناأتيناك:يقولون

صحنفيفجلسخرجثم،ركعتينفركعبيتهإلىانصرفثمالظهر،بالناسفصلى

المسجد)5(.

ةاتؤا!الدبئأيلأنجا:ذكرهوتعالىجلاللهقولوهي،""الحجراتسورةمنالأولىالخمسالآياثالمقصود(1)

يألنؤلكخفيرتة!قرواؤلا(لئبنضحؤتثؤقأقزتكنمتقق!3!ةاتزا(فيبنتأبها!قلئمتيأف!!األد(و!تأزفئولمة(قهتدىببنئقدنوا

يلتفؤىففزئهنمألئةأ"متخىأتدبطأؤتذألئررشرلريخذ(نؤتنفنمتغعونأتزين!!!ني!فثئ!ؤأمزاغتبكمغتل1ديغبى!نم

مب!شد!إتبنهنمنخنرجصقصهمكدا"أولؤ!بغفئوت!أ!قفنمتدإإطخقلقمنئآذونكأثذيمىإن!ؤأنجرمظي!ئقثزلفر

.(-ها:)الحجراتقئجمز،غمور(لئةتفر

نأ:المنافرةعبيد:أبوقال.والمحاكمةالمفاخرة:والمنافرة،قاضيتهإذامنافزةالرجلنافزتمن)المنافرة(2)

علاثةبنغفقة!ةمنانرةأشهرهاومنرجلآ.بينه!لمجكماثم،صاحبهعلمنهماواحدكلالرجلانيفثخر

نفر.:الربلسانانظر:،القزارفيتالتةبنهيرمإلىتنانراحينطقيلبنعامرمع

المعارفدار،881-071صضيف،سوقيللدكتورالإسلأمي،آلعصر:العربيالأذبتاريخانظر؟(31

.7طبمصر؟

شهر".:العربذلسانالضاستشقرهحتىشئقةفيالشيءظهور:وهيالشفزة،منماخوذ(4)

.473-4/643سعدلابنالكبير،الطبقاثانظر:(5)



وخطيبنا.لشاعرنافأذن،لنفاخزكجئناكمحمد،ياقالوا:أنهمالطبريروأيةوفي

.(1)"فليقللخعليبكمأذنت،)نع!ا،:قال

التيالمفاخربألوانتميبمبنيبقومهليفاخرحاجببنعطاردوقفاليومذلكفي

الدنيويةالأسبابهذهأندرىوما،الجاهليةفييفعلكانكما،مفجمةأوناجعةظنها

الفضلعلينالهالذيدثهالح!د":فقالالجديد،الإسلاميالعهدفيلهنتيلأئغنيثعدلمالفانية

أعروجعقنا،المعروففيهانفعلعظاقاأموألالناووهبملوكا،جعلناالذي،أهلهوهو

الناسبرؤوسألسشا؟أالناسفيمثلنافمنعدة؟وأيسزهعددا،وأكثزه،المشرقأهل

ولكنا،الكلاملأكثرنانشاءلودماناعددنا،مامثلفليعدذيفاخزنافمن!؟فضي!موأولي

أفضلوأميرقولنا،بمثللتأتوناالآنهذاأقول،نعرفوإناأعطانا،فيماالإكثارمننحيا

.(2)سلجثم.أمرنا"من

ثابت،فقام،مه!يطخفأجبقمقيس:بنلثابتعتمالتةظي!ؤلمهم!اللهرسولفقا!

:فقال(3)يقولماذلكقبلهيأوماب!ثيء،ذلكمندرىكالطوماسعد:ابنروايةوتقول

يلئولم،علمهكرسيهؤؤشع،أمرهفيهنقضى،ضخلقهوالأرالسماواتالذيلله"الحصد

خلقهخيرمنواصطفىملوكا،جعلناأنقذرتهمنكانثم.فضلهمنإلاقطشي4

علىوأئضهنهكتابئ،عليهفأنزلخشتا؟وافضقهمحديئا،وأصذقهمنسئا،أكرقهمرسولا؟

منالمهاجرونالدهبدسولفآمن،الالمانإلىالناهمقدعاثم،العالمينمناللهيخيرةفكان؟خلقه

كانثملهنعاقيالناسوخل!وجوفا،الناسوأحسنأنسائا،الناسأكرلم؟رجمهوذويقومه

الله،أنصارفنحننحن؟طالتةغقشهؤلمملؤ،اللهرسولدعاحيندثهواستجاب،إجابةالخلقأوذ

الفضلأبومحمدتحقيق،2/611يزيدبنجريربنمحمدجعفرأبي،للطبري،والملوكالرسلتاريخ:انظر(11

.6ط،المعارفردا،هيم)برا

.3/611والملوكالرسلتاري!(2)

.634/(سعدلابنالكبير،الطبقات(3)
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وقن،ودمهمالهقتعورسولهبالئهامنفقن،باللهيؤمنواحتىالناسنهقاتل،رسوله4ووزرا

للمؤمنيناللهواستغفرهذاقوليأقوليسيرا،عليناقتلهوكانابدا،الثهفيجاهدناهكفر

.(1)"عليكموالسلا!وللمؤمشات؟

مؤتد،الرجلهذاأنوالثهتعلمن؟تميمبنيقائلقالحتىخطبتهثابتأتئمإنفما

.(2)انمأحلموقمشاعرنا،منأشعرولشاعرهخطيبنا،منأخط!بلخطيبهوالدهله،مصنولح

اثجملفيتؤولألفيناهاغطاردخطبةعلىثابمخخطبةفضلأسبابفيبحثناوإذا

فاتحتهفيتعالىالثهعلىيثنيفهو.والدنياالدينبينفخرهافيقيسبنثابتخطبةخمعإلى

جعلهمفقد،لهشريكلاوحذهفضلهإلىالنعممنشي؟كلوينسبطويلأ،جميلآ4ثنا

هذانصرواالذينبقومهيفخرثمونستا،ديانةالناسخيوهوبنبيعليهمامتنثم،ملوكا

مغا.والأولمابالآخرةحظوافكأنما،النبي

أثارهاالتيوالدوافعوالمعافبالعليا،الإسلاميةوالدوافعالمعانيهذهبين"فشتان

ساميةدعو؟سماءفيلمجلقالإسلامخطيهمث.المشركالجاهليتميمبنيخطيبعنهاوصدر

القبلثةالعصبثةأرضعلىيحبوالشركوخطيب،راقيةإنسانيةمبادئعلىويتكئ،عامة

والقوةالسيادةويربط،الفذةووفرةوالعدد،المالبكثرةفيعتر،الأفقالمحدودة،الذميمة

.(21"بغيرهلابهويفهـاخربهذا،

الساقطآخزهاالمستهقكة،العادتةمعانيهاعلىعلاوةغطارليبخطبةهوىمماإن

ا؟عاله!ففيهأعطانا"؟فيماالإكثارمننحياولكنا،الكلاممنلأكثرناشئنا"ولو:قالساعة

منالموطنهذاإنثم.كثيرةأحواليفييخيهوبلبإيجاز،ليسالإيجازوادعاءللإيجاز،

.3/611والملوكالرسلتاريخ(1)

تحقيق54/436الشافعياللههبةبنالحصنبنعليالقاسمأب!عساكر،ابنللحافظ،دمشقمدينةتاريخ(2)

هـ.1لما5بيروتالفكر،دار،الغمرويعرامةابنعمر

.!1("3/7ط،القاهرة،الخانجيمكتبة،17؟ص،االاديالدينمحلأحللدكتور!والراشدينالنبوةعصرفيالأدب(2)
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لإكثاروا،قبهابمناواتجهارة،العشيرةبأخلاقالتصريحلاإحقهيوفيهلاالمفاخرةمواطن

بهقضىالذيبحقالوجيزالختامإلىالنقيفولعلى!انظرفيها.قيالتالتيالمدائحمن

أقول":يقولحينالإكثاركراهةفيالعريضمة4عطاردعوىمحلىبه!رذكأنه،خطبتهثابهمتما

يكونكيفبالدعوىلابالفعليثبتفهو،"والمؤمناثللمؤمنينالفهوأستغفرهذاقولي

المغفرةيطلبإذبمقدرهحقويقدرهاللهمنيسشحي،نفسهفيمفيذا،ققتهمعنافذاالكلاأ

.(1)قمالتقصيرعلى

بينما!ألتةغقيهؤلم!لض،اللهرسولعندالخطبإيرادفيتصاريفهمللوفودكانكل"أكف

فيأتىقدأولثككل؟للصفاخرةطلبأولآثار،واللفضائلذكبرأو،إليهللرحلةوصؤ

المدينة.إلىبهـيوضهممنأخرجتهمالتيالنبيلةالغايةتلك،إسلامهمإعلانطيات

الخطب،منكثيرالمصادرقيلهيزؤلم!االلهرسولخطيبرهوئابتاأنالموضعإلىهذايالاشارةتجد!!1)

قيبكرأباويقذمالأنصار،فضلإحداهمافييذكرساعدةبنيسقيفةخبردخطبتينعلىلهوتعتوقد

محمد،للواتدي،الشيبافطحارثةبنالمشوذكرالعراقفئوحمننبذةمعة4الزكتاب:فيانظرهما،الشانية

الإسلامي،الغربدار،الجبورييحيىالدكتورتحقيق،37-3صه،"المحققنسبه"كذاواقدبنعمربن

تائدعنبكرأيبحثاوانالردةحروبأوائلفيفيخطبهعلىلهووتفتاهـ،841/اط،بيروت

عماعفتانحنماواللهأماله،تصلحونلمايصلحرجلفبناكانأما،قريشمعشريا"فيها:قالللجيشرر

اييابنأحمد،اليعقوبيتاريخنصبر"فنحنبالصبر،!اللهرسولأمرناولكن،نسمعيصماولا،نرى

أنيشبهمسيلمةحربفينداءلهووجدت،بيروتصادر،دار،2/129وهببنجعمربنيعقوب

ولرسولهلثهوالعزة،الشيطانأحزابوهماللهحز!انتم،المسلمينمعشريا:فيهيقولخطبةجزءيكون

،3/192للطبري،والملوكالرسلتاريخ:انظر،حازهمحتىفيهمجلدثم.أريكم!كأروفي؟ولأحرابه
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والخنحصالشياشضخطني!21

زة،والإماالخلاقئخطبآرأ

الأوتيات()الخطب

فيرائدةنعذهاأنيصحمجدةسياسيةخطئاالصحابةأمراءمننفرلناخلف

الحكم،فيمنهاجهالأسماععلىليلقيئفيهاالخطيبينبري،العربيةال!لطانيةالآداب

فييتجلىماأظهزسيتجلىالرعيةحرصأنفيسكمنوما،الناسيسموس!وكيف

كمثليعادةالخطبتلكتكونإذ؟عهودهمالولاةيفتتحبهاالتيالأوتياتالخطب

الجديد.الحاكمطريقةالرعيةمنهيستلهمدستولى

الإسلامتة،الخلافةمستمهلفيز!عك!ةبكيرأبيخطبةأجميهاالحنطبتلكأشهرولعل

أقا،اصولوثلاثةجامعغقدعلىقائمةوالمحكومالحاكمبينالعلاقةبكرأبوفيهاجعل

وأقا،المحكومطاعةعنهسقطتالحاكمعنهازاغلوالتيتعالىاللهفطاعةالجامعالعقد

ةةن!لاوالكتابواتباع،اللهسبيلفيوالجهالي،بالعدلالحقوقفاستيفاء:الثلاثةلأصولا

!ان،فأعينونيأحسنتفان،بخيركمولستعليكموثيتقدفإني،الناسأيهابعد"أها

اريححتىعنديفويمفيكموالضعيف،خيانةوالكذب،امانةالصدق،فهمقومونيأسأت

لا.الفهشاءإنمنهالحقآخذى!حعنديالضعيفمنكموالقوفي،اللهشاءإنحقهعليه

ثشيعولا،بالذلالثهضربهمإلاقولم؟يدغهلاف!نه؟اللهسبيلفيالجهادمنكمأحدياع

الثهعصيتفاذا؟ورسولهاللهأطعتماأطيعونيبالبلاء،الثهغمهمإلاقويمفيالفاحشة

.(1)"اللهيرحمكمصلاتكمإلىقوموا.عليكمليطاعةفلاورسوله

بمثلهالدينيجكمه،ومحكومحعاكمالأمرواقعفيهنافالحاكمذلك"وعلى

صلحومتىآداته،يأخذالرسولشئةومن،أخلاقهيستمداللهكتابفمن،وتعاليمه

.2/126هشاملابن،النبويةوالسيرة،3/512للطبري،والملوكالرسلتاريخ(11
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باطل،علىرأتهإنتسددهالجماعةبحكممحكومأيضاإنهثم.الرعيةصلحتالراعي

.(1)امل...قبرطلاعنانحرفإنوتقومه

علىفهي،الإسلاميةالدولةتاريخفيمهمةدستوريةوثيقةهذهبكيرأبطخطبةإن

علىفيهاأطلعهموالتي،طريقتهبكيرأبوفيهاأوضعحالتيالكيمجوامعمنلهضرها

الحئكم)2(.فيلنفسهاختالهاالتيخطته"

أخرىقاعدةفيهاأرسىر!شكئة،خطبهبواكرمنخطبة9ولىاالخطبهذهومن

حاذيوافوهلابأن،إتبانهأوقاتاختيارن!حهيخاضة،دولظفيالحكمقواعدمن

يأنشهكانماوالطاقةالجفمكمالمنيبلغلمفإنه،عليهميجورأويظلمهملئلاغضبه

بعدمننادىبكرأبيمنادقيأنالطبرفيروىع!ألتةغ!بهؤل!ملى،أدثهرسولمنالأصحاب

!مأحدبالمديشةيبقينلاألا،أسامةبدثليتم:ظيهؤسملع!لىلتةالثهرسولمتوفىمنالغد

كلامهمننحؤاكلاقافقال!،الناسفيبكرأبووفام،عسكرهإلىخرجإلاأسامةجند

كانماستكلفوننيلعلكمأدريلاوإنيمئلكم،اناإنما،الناسايهادايا:الأولىخطبتهفي

،الآفاتمنوعصمهالعالمينعلىمحمذااصطفىاللهإن.يطيقعح!لئةعلشهؤسهم!اللهرسول

الثهرسولوإن.فقؤمونيزغتوإن،فتابعونياستقمت!فإن؟بمبتدعولستمتبعأناوإن!

لي!انألادونها.فماسوط،بقظلمةيطلبهالأمةهذهمنأحدوليسقبضعتمالتةغقيهؤسلى

.(2)"وأبشساركمأشعاركمفيأوثزلافاجتنبونيأتانيفإذا؟يعترينيشيطاتا

حسينسعيدللدكتور،الهجريالثاكالفردبدايةحتىالجاهليةمنالعربيةالخطابةفيالخفقئةالقتم(1)

.بنغازيجامعةمنشورات،651-01هصمنصور،

السعديريالعزيزعبدبنلتوفيق،الإسلامضوءقيومشكلاتهالإسلاميةالبلادفيالدستورانظر:(2)

سعودبنمحمدالإما!جاهمعة،ال!ثريعةكلية،الإسلاميةالئقافةقسم،ريت!صجامرسالة،(41."139)ص

هـ.ا4"7الرياض،لإسلاميةا

.22لم-3/232والملوكالرسلتاريخ(3)
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فلاعتمالتهغقيهؤلممد!،اللهرسولمثلأحدلاأنهعلىالناسقينمهانبكرأبوأبتغىلقد

تشريةأبتداءإلىتخفىلاالتيالإشارةهذاوفي،رسولهمنينتظرونكانوامامنهتنتظرن

ونظراجتها؟ولكن،اليومبعدمعصوميةفلا.السماءعنالجهةوانفصام،الخالصةالحكم

الراشدينالخلفاءحكمعليهقامراسخواساسولمتبعةشمهوتلك،ومشورةوتقدير

بهاخطبماوأدلهخالبة:الخطبةهذهمادخاقالأنهالبضريالحسنعننقلبعد.من

.(1)هذعب

منوالتقليلالتواضعالصديقتعالدالخطبتينهاتينفيإليهيشارأنقمنهوومما

وهي،"مثلكئمأنا"إنما:الثانيةفيوقويه،"بخيركم"ولست:الأولىفيبقوله،نفسهشأن

"وخير:هلالغنيميالدكتوريقول،المجزبونالخطباءيستعملهاتةمخليمتبعةةق!يرط

إليهايلجأالتيالطريقةهي،كلامكفيتبالغأنكفيالاعتقادمنالسامعينلمنعطريقة

النقدهذايوحيإذ؟مواضعفيالنقدمننوغاأنفسهمينقدونأنهممن،قديممنالخطباء

.(2)املأنفسهممنينصفونوأنهم،يفعلونبماعلبمعلىانهمفيهمالسامعبثقة

الذيوالمقامالوقتفيإليهدلبالأمانةكلعلىعزمهفإنالخطاببنعمرأما

ثم،قبرهترابعنيدهتقق!بكيرأبيدفنمنعمرفرغلماأنهروي؟الأولىلخطبتهاختاره

صاحبيئ؟بعدفيكموأبقانيبكم،وابتلانيبي،أبتلاكمالله"إن:فقالمكانهخطيت!اوقف

الجزءعنفيهفآلوعنييتغيبولا.دونياحدفيليهامركممنثيءمجضرنيلافوأدثه

فوألثه:الراويقال.لمابهملأنكلنأسهماؤواولئن،إليهملأخسننأحسنواولئن،لأمانةوا

الدنيا)3("فارقحتىذلكعلىزادما

المكتب،الأعظميالرحنحبيبتحفيق،11/336الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرلأيى،المصنف(11

.2/3،41ط،بيروت،الإسلامي

.13اعى،هلالغنيميمححدللدكتور،الحديثالأدبيالنقد!2)

.3/255سعدلابنالكببر،الطبقات!3)
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عمر،رأيفيالحاكمسيرةعليهتكونأنينبغيهماأولىهماوالحزمالقوةإظسهارإن

المنبرعلىالأولىخطهمتهفيشهدناهلذلك.يكونماكأحسنالعدلقامةإإلىبهيفصيماذلك

(1)ؤيأجملمثلالعرب"إنما:لهميقولإذفيهاضربهبقئتنهل!اريولهدالخطبةهذهعقيب

.(2)"الطريقكللأحملنهمالكعبةفوربأناوامايقود،حيثقائدهففينظر،قائذهاتبع

لها.اختطهالذيالطري!قعنيجذلملوجدهفتتبعهاعمرسيرةإلىقاصدقصدولو

"أيها:قالثم،عليهوأثنىأدثهفحمد،فخطبهمإليهمخرج،عثمانبالخلافةبويعإذاحتى

وجهها،عليالخطبةتأتكمأعشوإن،أ3يامااليومبددوءان،صعبمركبوذأإن،الناس

.(2)املاللهوسيعلمناخطباء،كناوما

وعمربكرأبا"إذ:الكلماتبهذهلسانهنطقإلامنهكانفما،عليهأزيجأنهويروى

رواية؟وفي."قوالإمامإلىمنكمأحوجفقالطمايمإإلىوأنتممقالا،المقاملهذايعذانكانا

قينهاالروايتينىد!حإصحتولئن.(1)"قائلإمايمإلىمنكمأحوجعادليإمايمإلى"أنشم

فينجدولا،التخفعالجميلمنببليفيمنهاجهالإمالمفيهااوجر،شاملةخطبةذاتهافي

قدإنهبل،لسانهطلاقةمنولاز!تمتة،عثمانفصاحةمناستنقاضاالروايةهذهمثل

أكثر.لاوالعدةالمرأنمنالصعبالخطابةمقاميحتاجهماتبيانأراد

منأحذاسمعت"ما:قال،أبيهعنحاطببنالرحمنعبدبنيحيىزوىوقد

بنعثمانمناحسمنولاحديثا،أثمحدثإذاكانكأألتةظتهؤلمملؤألقرسولأصحاب

أنف.:العربلسانانظر:سوا،،الىلاسيدهإلىالتشكييديمالذي:وا!نجف4ا!نجفالجمل(1)

.3/433للطبري،والملوكالرسلتا.ربح(2)

.2/95الكبيرالطبقات(3)

بنيوسفعمرأبيالبر،عبدلابن،لهاجسواالذاهنوشحذالمجالسوانسالقجالسبهجة:فيحلاهما(4)

،بيروت،العلميةالكفدار،الخوليمرلهصيمحمدالدكتورتحقيق،1/73القرطيالئقريمحمدبناللهعبد

.م2/1981ط
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مواطنعنوالبعلي،التوزعسبيلعلىفهذأالحديثمالما)1(،يهالبرجلأكانأنهإلا،عفان

بعضهاذكرعلىأتيشاالتيالخطبمنكثيرفلعثمانوإلا،الحديثكثرةتجزهاالتيالرلل

.(2)البحثهذافي

أصولمنهيبأموليوأمرهم،بويعبعدماالأولىخطبتهفيوعظهمفقدعليأقا

،غيرهمنأسذالخليفةباذيشغلمماهذافإن!أالمعاملةبابفيتدنيالتيالإسلامدين

ممافهيبنفوسهمالخاضةالناسأمورأما،والبهائمالبقاعفيحتىنصحهمولذلك

والشز؟الخيزفيهبقهادئا،كتاتاأنزلغؤق!الله"إنر!شكئة:فقالغؤق!،الثهيتولاه

حرماللهإن.الجنةإلىيؤدكمسبحانهاللهإلىأذوهاالفرائضالشر.ودعوابالخيرفخذوا

عوالتوحيدبالإخلاوشدكلها،الحرمعلىالمسلمحرمةوفضل،مجهولةغيرحرما

إلاالمسلمأذىيحللا.بالحقإلاويدهلسانهمنالناس!شيممنوالمسلم،المسلمين

منماوإن،أمامكمالناسفإن،الموتأحدكموخالصة،العامةأمربادروا،يجببما

عبادهفيالقاتقوا.أخراهمالناسينتظرفإنماتلحقوا،تخففوا.تحدوكمالساعةخلفكم

.(3)"...والبهائمالبقاععنحتىمسؤولونأنضم،وبلاده

كانقدإيماءله!لماهيخطبةخطمهم،أبيهوفاةبعدبالخلافةقاملمافإنهالحشن؟ابنهأما

خلافقه،فير!!كتةالخشنخطبنادرمنوالخطبة،الجماعةعامفيالأمرعننزولهمندرر9

وإنواقعاللهأمروإن،قريبآتيهوماكل"إن:عليهوأثنىاللهحمدأنبعدفيهاقالوقد

،45-3/53الكبيرالطبفات(1)

غيرلغيرهروىالذيوهو،هذهالإوتاجخطبةإلالفثمانيرولمالفريد"اليقد"صاحبانغخبومن(2)

تحقيق،4/133الأندل!مبىربهعبدبنمحمدبنأحمد،ربهعبدلابنالفريد،العقد:انظر.الحطبمنخطبة

الزمنفيعثمانعناشتهرمماهذافلعل!1359القاهرة،الكبرىالتجاريةالمكتبة،الريانسعيدمحمد

نظر.وفيأيضا،القديم

آثارعليهايظهربالمدينةخطبهأولاه!عرلعينخطبةالبرعبدابنوروى،4/426والملوكالرسلتاريح(3)

!43-331لم4الفريدالعقد:فيانظرها،التشث!ع
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خردليمنحئةمثقالطيزدنمامامحمدأمةأمرمنأقيأنأحببتماواللهوإتب،الناسكره

.(1)"بطتتكمفالحقواينفعهمني؟ممايضزراماعلمتفددم،منمخحمةفيهايهراق!ا

عمائه(ولمالواليشروص!)

إلىالكنتةوالأصولالعامةالقواعدمنحوتهوماالأولىالخطبجاوزنالوأنناعلى

الراعيحفوقوما!عملهفييأخذوكيف،وصفاتهالواليشروطفيالقولمنمفصلي

وقزحمة؟!إيناسبىلهنضليمنالحقوقفوقوماذا،عليهالرعيةحقوقوما،الرعيةعلى

نظام!شلكهالنايصخع،معجبة،الصحابةخطابيةفيجميلةأشياءتلقاناسموففإنه

شلطانه.ظلالتحتبالناعمينوسعحؤه،وعظمتهالإسلامنبلمنهيلوحواحد

النثر،مواطنمنالموطنهذافيالسبققهمصبللفاروقيكونأنعجبمنوما

طالتقدآلتة!عتهئةزالخطاببنعمرانذلكوتفسير،تأنيسوفأخرىمواطنبضعةوفي

علىيفتحهاماوالحكمةوالبصيرةبالعقلعليهاللهفتحممنوكان،دولتهوقرث،مذته

العالمين.منكئير

منلناسقاينوبا!يواضطلاعهبقوتهتهـكونالواليجذارةأنخطبهإحدىفيعمريورد

كله،شأنهقيتعالىبالئهيستعينوأن،يؤأيهوكيفالحقيأخذكيفيحسنوأنالأمور،مهمات

إني،الناسا!أ"ياغؤخل:بالثهإلالهقوةولا،للمخلوقحو!"لافإنه؟منهالخؤليستمذوأن

بمااستضلاغاوأشهكم،عليكمقوأكموأ،لكمخيركمأكونأندجاءولولا،عليكموليتقد

الحسابموافقةانتظارلمخنننامه!عقزولكفى،منكمذلكتوليتماأموركممهئممنينوب

؟المستعانفرفتماأسير،كيففيكموبال!ير،أضعهاأينووضيهاآخذقا،كيفحقوقكمبأخذ

.(2)"وتأييدهوعونهبرحمتهغؤخليالدهيتداركهلمإنحيلهولاب!قو؟يثقلاأصبحمجمرفإذ

.6/838الكبيرالطبقات(11

نهجشارخالحديدايابنأدإلىهنانشيرأنالمناسبمنولعل،215-4/214والملوكالرسلتارلخ(2)

كلأمهوكانالطوالالخطبأهلمنعمريكنلم:والتب!ينالبيانكتابفيالجاحظ"قال:كتابهفيقالالبلاغة

الجاحظ-كلامعلىتعقيتابعدهقال:ثم،(دمشئم1غقةطالبأيبنعليالطوالالخطبصاحبوان!قصير،
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فيذلكنسمع،والخالقالخلقبيندوقاالصلةيعقدالذيالإسلامروحتلك

بالوالي،حقيقغ!ؤجلبالدهالاستعانةشرطانفيهايرى،الخطاببنلعمرأخرىخطبة

شروطيضعوهوالخطبةفييذهبثم-قبلمنالمعنىهذارددقدوهو-تركهيسعهولا

فالعظمة؟عليهالعظمةفتديخل،أخلاقهالولايةتغيرأنلهيجوزلاأنهإلىالعادلالوالي

ذلكتحصيلللوالياستتئمفإذاملوكا.كانواولوشيءمنهاللعبادليسإلهيةالأولفي

،الرأيبعضهمعنديجدأنعساهفيهايعتملبمالرعيتهوباحنهـفسه،منالحقتحزى

آخرشرطالتواضعإذ،منهمرجلهوفإنماعليهماللهولأهالذينإلىينععتأنوعليه

أحوالها:ببلادهخبر؟ذاعمركانكما-يكونانالراعيوعلىعمر.رايفيللوالي

الأمور،علىبنفسمهياللعوأنحمقها،التيالأمانةعنمسؤولايكونوأنوأهليها،

النصيح،الأمينوكلالأرضبإمرتهتناءتإنفعلهون!فاحد،إلىذلكييهللا

وإني،لكنمبحضرتكمماأنفغعلمتوقد،أمزكمولانيقدغؤج!الده"إن:!شكئةيقول

العدليلهمنيوأن،غيرهعندحرسنيكماعندهيحرسنيوأن،عليهيعيننيأنالثهأسأل

ولنغؤقل،اللهأعانماإلا،ضعيفوعبدمسلمأمرؤوإني،بهأمرنيكالذيق!مكمفي

وليس،لج!جتدئهالعظمةإنما؟اللهشاءإنشيئاخلقيمنخلافتكممنؤييتالذييغير

نفسي،منالحقاغقل.وليمنذتغئرعمرإن:منكمأحديقولنفلاشيء،منهاللعباد

فيعليناغتمتأومظلمةنمقيأوحاجةلهكانترجلفاعري!ا،أمريلكموأبيزواتقدم

بلدوأهلاللهبلادفيخضرعاضتكمأناسرروانتم...منكمرجلأنافإنما؟فليؤزفبخلق

وانا،كثيرةكرامةوعدكمقدغؤجلاللهوإن!أإليهبهاللهجاءماإلاضرعولافيهزرعلا

إلىأيملهلااللهشماءإنبنفسيبحضرتيماعلىومال!لع،فيهاناوماأمانتيعنمسؤول

فيالطبريجريربنمحمدجعفرأبوذكرها،الطولبعضفيهاخطئالعمراناوجدت"وقد:نقلهالذي=

نهجشرحانظر:،الخلافةؤقيحينعمرخطبهاالثيالخطبةهذهمنهاالخطبببعضمثلثمالخاديخا،

،ا"9-12/108الحسينبنمحمدبناللههبةبنالححيدعبدحامدأبيالدينعزالحديد،أبيلابن!البلاغة

فيأجدلمقلت:.وشركاهالحلبيالبابيعيسىالعرليةالكتبإحياءدار،ابراهيمالفضلأبومحمدتحفيق

.خ!ئلابعضزياداتمنفلعلههذأ،الجاحظكلاتم،والتبيين"البيانمنايدينابينالتيالمطبوعةالنسخة
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أجعلولست،للعامةمنكمالئصحوأهليبالأمناءإلامغهبعدماأستطيعولاأحد،

.(1)"اللهشاءإنسوأهمأحدإلىأمانتي

والحفافيلها،الرعايةخشنيكونأنالناسأمواليرعىللراعيعمريرىكما

ماله،فياليتموالييتصزفمثلماالناساموالفيفيتصرف!،اليتيمواليبمنزلةعليها،

مالمننفعصيأنزلتداىا"ألاغؤخ!:اللةيرضيبماوالاكل،والؤزعوالخذر،،بالتحوط

التفقةتقزتم:بالمعروفأكلتافتقرلتوءان،عففتاستخميتكاإن؟اليتيمواليبمنزلةالله

.(2)"الجضملاالقضتم،الأعرابية

بأطرافالأكل:والقضم.(3)اللحمإلىالشهوةشذةوهوالقزأ،منوالتقرم

اللةيتقيئأنوالمغزى.(4)بالمأكولالفم4ومل،الأضراسبأقمىالأكل:والخضم،الأسنان

مناطالرعيةشأنفيتعرفهأنيعلتموأن،الورعيستحضروأن،عليهاسترعيفيماالإمام

.تكونأينماتتئعهاعليمهالواجببمصالحهم

إحصا4يمكتهمحتىبهاالرعيةيكاشفأنعليهمفروض!أعمالالواليعلىثم

الثغور،وحماية،الجيشوتعبية،فيهموالآموالالقيءقسمةمنها:؟الحقوقمنلهمما

علىن!ف،الواليلهبلمنتقصيرثمةكانفإن،والمغنمالأرزاقفيالخلقعلىوالتوسعة

عليخوليتقدإني"ألاةخطبتهفيعمرقولوذلك؟يوفتهحتىبهإعلامهواجمتالرعية

تكمومنالقيئكمبينكمقسطناالثهشاءإلط،أمركممنولانيالذيفيعليالذيوقضيت

ووشغناوبوأناكم،الفروجلكموهيأناالجنود،لكمفخندنالديكمماوأبلغنا،ومغازتكم

.4/512والملوكالرسلتاربخ(1)

6/4عليئبنالحسينبنأحمدبكرأيى،للبيهقي،الكبرىالسننوانظر:،23ه-5/234الأخبارعيون(2)

،1/512الفريدوالعفدهـ،134،/1ط،الدكنابادحيدر،النظاميةالمعارفدائرةمجلس

ثرم.:العربلسان:انظر(31

قضم.:العربلسانانظر:(1)



لكموأمرنا،أطماغكملكموشضينا،شأمكممنعليهقاتلتمومافيئكم،بلخماعليكم

نإبهنعملقتقغتابهالعملينبغيشيءمجفتمغيتمفمن؟ومغانمكموأرزأقكمبأعطياتكم

"أا(.بالثهلاإقوةولا،اللهشاء

إنلأرجو"وإني:طلبغيرمنإليهم-دقغهذلكمع-لهممايطلبوالمهمفإدن

منأحديبقىلاوأنالثه،شاءإنفيكمبالحقاعملأنكثيزا،أويسيزافيكمعمزت

ولم،نفسهإليهيغجلوأ،اللهمالمنونصيبهحفهأتاهإلا-بيتهفيكاندمان-الم!سلمين

.(2إ"يوفاإليهيئجب

عجمت-ولا-خطبهبعضفيعمرينصحهمالم،للمسلمينالنصيحةالواليوعلى

فليضرئهالعظيمالطويلإلىفليعجدبعيزأاسذكمارأد"داذا:بعيرايشترونكيفلهمويبين

.(3)"افليشترهالفؤادحديذوجدهفإنبعصا،

والسنةالدينتعليقهمعليهإنبل،ألهمأموانتهابأوسلنااضربالواليعلىولمجرم

رفعهالأمورتلكمن!الشيصعليهاعتافإذاالأرزأق،ةم!قوالعدلمنعليهمافوق

أبيابنرواهماهذامصداق،والعقوبةبالإغلاظعمرتوغدهلهنقدالمقصرأما.الخليفةإلى

إليكمأبعثماوأدثهإني"ألا:فقال،الناسخطبالخطاببنعمرأن()مصنفهفيشيبة

دينكمليعلموكماليكمأبعثهمولكن؟أموالكمليأخذواولا،أبشاركمليضربواعمالا

وفي،(4)"منهلأقضثهبيدهنفمسيفوالذيإلي،فليرفغهذلكسوىبهفعللهنمنوشنتكم،

.66-4/65والملوكالرسلتاريخ(1)

.1/612والملوكالرسلتارج(21

.4/612والملوكالرسلتاري!!2)

العبمسي،إبراهيمبنمحمدبنأدثهعبدبكرأبي،شيبةأولابنوالآثار،الأحاديثفيالمصنفالكتاب(1)

وانظرهـ،1/1427طبيروث،فرطبة،دار،عوامةمحمدأحاديفوخرجنصوصهوقدمحققه،33592رقم

أعينبنالحكمعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمابيأمحم،عبدلابنواخبارها،مصرفتوحأيضا:

هـ.ا1/416طبيروتالفكر،دأر،الحجيريمحمدتحقيق،183ص،المصريالقرشي



الأمصار،أمراءعلىاشهدكإني"اللهمفيها:وقال،الجمعةيومخطبهاأنهلمسلمرواية

عح!ألتةظبهؤلم!قؤ،نبيهموشمةديتهمالناسقوليعفموا،عليهمليعدلواعليهمبعثتهمإنما!اني

.(1)"أمرهممنعليهمأشكلماإلمبويرفعوا،قيئهمفيهمويقسموا

عصروأنالفائتةشيبةأبيابنروايةففي،أخرىبعدمرةتوكيذاالأمرعمريزيدثم

كالنإنأرأيتك،المؤمنينأمير"يا:فقال،تلكقولهـته:قال،حينإليهوثبالعاعسابن

والذي:"إي:قالمنه؟لما،لمقضهإنكرعيتهفأأبرعيةعلىالمسلمينأمراءمنرجل

(2)!صفيع!ألثةغقيهؤلممقؤاللهرسولرايتوقدمنهألهضهلاائب،منهلالهضشهبيدهعمرنفهم!

ولا،فقكفروهمحقوقهممنتمنعوهمولا،فتزكوهمالمسلمينتضربوالاألا!؟نفسهفي!

.(3)ضلهتضيعوهم"الغياتنزلوهمولافتفنوهم،تجمروهم

يقتع!أنالأكبروواليهمالمسلمينخليفةعلىفعمريفترالخطبةهذهففي

الحق:أمامسواسيةالجميعإذحيث،والأصقاعالنواحيأمراءمنالمسلمينلعمولم

والمأمور.لأميزا

إمامهمهيبةمنالولاةهيبةفإن،ولاتهقيبةعلىحريضاكانذلكمععمرأنعلى

عنيعلنكأنله،فيستبرئواليحولحامإذاشكايقطعكانأنهذلكآيةجرم،لا

فقد،المستحسنةالمستحبةالخليفةأعمالمنآخرعملوهذا،غزتههوإذأعزلهاسباب

ياعزلتنيشخطةأعن:لئرحبيلفقال،معاويةواستعمللثرحبيلعزلعمرأنروي

نعم:قالط.رجلمنأقوىرجلأأريدولكني،أحبتكماإنكلا،:قال؟المؤمنينأمير

ماوالثهإني،الناس"أيها:ففال،الناسفيفقام.هخنةتدركنيلاالناسفيفاعدرني

،(4)"لجرمنأقوىرجلاأردثولكني،شخطةعنلثرحبيلعزلمت

،2/81النيابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينلأي،الصحيحالجامع،مسلمصحيح(1)

.بيروت،الجيلدار

هذا.عمرحديثإلىألفاروقد،"!فصصالربلسان:قيعتلكالفصاألفاظضبكا:انظر(2)

.92335شيبةأبيلابنوالآئار،الأحاديثفيالمصنف(3)

.6ه-4/16للطبري،والملوكالرسلتاريخ(4)
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بنعمرعهدحتىع!رألتةغقيهؤش!اللهرسوللدنمنالمرعئةال!سياسةأصولومن

.(1)ذشمنشذوذيباليلاغ!جم!أللهفإذ،الجماعةلزومإلىالناس4دعا،الخطاب

الخكم()طرليقش

المشورةففي،(2)الخطوبفيالمشورةتقديموأهداهالب!لااولفإن؟يحكمكيفأما

يصلوبالمشورةوأرضاها،ءا!آلاأوفىلاستنباطتتبارىبلوتتقاوىتجتمعالعقولم

مستغننغيروأنه،عقولهمبفضلاعترافهمنبسببالناسوبينبينهالو!أواصرالأم!ر

أنظر.السخائممنهاوتنسل،بينهمالصدورفتنشرح؟رأيهمعنإلايصدروليس،عنهم

عنويستشيرهميسأالمحاذ،العمليكونماكأجدىبالشورىتعملكيفعمرإلى

لإسلامباالفتكيريدونتهاوئدإلىالفرساستجمعوقدالعراقفيالمسلمينإلىمسيره

منبعدهمالهيولم"هذا:قالثمالخبر،الناسقفأخبرخطيتاالمننكلقامحيث.وأهله

وأوجزوا،أخبرونيثم،فاسمعوهعليكمعارضهوإنيبأمر،همصتقدوانيألا،الأيام

الأمور،بكمفتفشغ)3!تطيلواولاممثرواولا،ريحكموتذهبفتفشلواتنازعواولا

منزلاأنزلحتىعليهقذزتوقنالبليفيمنأسيرانالرأيأقجن؟الرأيعليكمؤيلتوقي

ماويقضيعليهمالثهيفشححتىاليذخلهمأكوذثم،فأستنفزهمالمعرينهذينبينواسطا

.(4)"؟ملكهموليتنازعوا؟بلادهمفيعليهمأضرتهمأنعليهماللهقتخفإدط،احب
لي

عملآ،!شكتةالعباسإلىأوكلأنهالحنمطاببنعمرالخليفةعننقلالطبريإنبل

.(5)فعليهيعرإذاللخليفةالرأيانتقاليهو

231ت،البصرياللهعبدبنمحمدإسماعيلايىللأزدي،،الشامفتوح:فيالمعنىهذافيلهخطبةانظر:(1)

.م8971القاهرة،العربسجلمؤسسةعامر،القعبدالمنعمعبدقي!تحث،252عهـ،

:الناسشؤونيليلمنالنفسلهوىالتعصبوكراهية،والملوكالأمراءعلىالشورىوجوبفيانظبر:(2)

حسمينمحمدالدكثوروتعليقيثرح،451،473-494عجعفر،بنلقدامة،الكتابةوصناعةالخراج

،م1981بعدادللنشر،الرشيددار،الزبيدي

."فشغ:العرب"لسانانظر:،وائحشارهال!ثيءأتساع:والائعشاغالفشغ(3)

.4/231والملوكالرسلئاريخ(4)

.4/231والملوكالرسلتاريخ(5)
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،المعاشفيويتآشوايتعاونواأنورعيئهلأميرابيناذمةفيهمماالشورىمنوقىيصب

يفتحأناللهأوشكفعلواهمفإنبعضا،بعضهميرحموأنببعف،بعضهميرفقوأن

فيقامالقادسيةفتحعمزأتىلماأنهالخبرففي.سواهممنعلىينصرهموأن،عليهم

علىحريم!"إتي؟وقالسعدإ،أرسلهالذيالفثحكتاب:)أيالفتخعليهملهنقرأالناس

عيشنافيتآسيناعناذلكعجزفإذا،لبعضبعضنااتسعماسددتهاإلاحاجةأدعلاأن

بينناالتعاونبعدمنإلايكتبلمالفتحإن:يقولوكأنهالكفافلما)1(،فينستوقيحتى

الحكم!قواعدأجعلمنقاعدةفينشئ،جادتهعلىالخطبةفييمضيثم.قلوبنابينوالتآلف

تملكاليستالإسلامفيالولايةوأن،اقوالهمنبنيتهالإبلأعفيأفصحالواليأعمالأن

مثلنفمهصيمنعلمتمأنكم"ولوددت:دئهعبدكلاهماوالمحكومالحاكمبل،الثهغبيدعلى

وإنما،فأستعمذكمبقيلئيأناماواللهإني،بالمعمللاإمعئمكمولست،لكمفيهاوقعالذي

،(2)"الأمانةعليعرضالفهعبدأنا

إلىيتدلتس!"انللواليليس!أنهخطابتهفيعمراستثهاالتيالخالدةالقوانينتلكومن

"كنتم:هذافيلهمقالالظواهر؟إلالهليس،منهاخفيماإلىيتلط!أو،الناسأمورمخبوء

ومن،بسريرتهأخذشيئاأسرفمن،بالوحيتؤخذونضتمالتةيمهؤستلؤاللهرسولعهدعل

ظهرأمنفإنهبالسرأئر،أعلموالفه،أخلاقكمأحسنلنافأظهروا؟بعلانتتهاخذشيئاأعلن

.(2)"ائسحبهظنناحسنةعلانتةلناأظهرومن،لصدقهلمحسنةسريوتهأنوزعمشيتا

هذافيف!حةالعدلفيلخطابتهوإن،والسياسةالسلطانفيالخطاراعحرإرثهذا

السياسةفيكريمةاثازاالخطابةسوىمنالأخرىالفنونفيلهوإن،قليلبعدالفصل

الله.شاءإنالبحثمنمواضعهافيتأنيذلكنحؤ

ء3/458والملوكالرسلتاريخ(1)

.3/584والملوكالرسلتاريخ(2)

.1/212والملوكالرسلتاريخ(31



ففد،فيهمالعتمالومسيرالناسسياسةقيمتفرقةإي!اءاتالصحابةبعضخطبوفي

خروجبلغهوقلخطبهفمنأحياتا،غيرهمنانجعالحزمأن(1)شعبةبنكالمغيرةرجليرى

أيهاعلمتمفقدبعد،"أفا:فقال-السلامةيؤثركانوقدمتوعذاقامأنهعليهبعفالخارجة

يكونأنخشيتلقدواللهوأني،الأذىعنك!موأكف،العافيةلجماعتكماحبأزل!أنيالناس!

نأمنبداأجدألاخشيتلفدالدهوايمفلأ.الأتقياءالحلماءفأما،لسفهائكمسوءأدلتذلك

يشملأنقبلسفهاءكم-الناسأيها-فكفوا؟الجاهلالسفيهبذنبالتقيالحليميعضب

،والخلافبالشسقاقالمصرقيتظهروأأنيريدونمنكمرجالاأنليذكروقد.عوافكمالبلا!

لمنتكالاوجعلتهمأبدتهمإلاالمصرهذافيالعربأحياءمنحبئ!ايخرجونلاالثهوايم

والإعذار")2(.ةح!حلاإدادةالمفامهذاقف!تمافقد،الندمقبللأنفسهمقولمفننهز،بعذهم

استمالةفيخاصةطريقةمجرئا-داهيةوكانسفيانأبيبننمعاويةلدىأنهكما

بالمدينةمرةخطمت.الناسمنالعفووالتمام!بالنقع،الاعترافلهوامها،عنهالمغرضين

وإنما،عليكمقدضناإنا،الناسأيهابعد"أما:فقال،الفتنةمنوحذرالخطأ،بوقوعفأقر

ف!دظ،وتتتظرونتئظرونذلكبينوناس!مستتر،عدؤعلىأو،رث!بتسكضلييقعلىقدمنا

ص55له!
فإن،الناسكلواسغاولسمت،ي!خالونهمإذامنهايغطؤالموإنزضوا،منهااعطوا

أؤتقت.أخفيثإنوالتيوإياكمغفر،ذيمرإذاقؤتافلؤما،مذكةمنبذفلامخمدب!كانت

.(3)لزنثم.لماأؤثقتذكزتوإن

الحديبيةعمرةقبلأسلممحمد،ابوأوعيسىأبو،الثقفيمسعودبنعامرأيبنشعبةبنالمغيرةهو(1)

الشاموفتوحاليمامةشهد،الرأيمغيرةلهيقالكانسعد:ابنقالفيها،ولهالرضوانوبيعةوفمهدها

المغيرةصحبتجابر:بنقبيصةوقال.الزهريذكرهوكذا،العربدهاةمنكان:الشبيقال.والعراق

عمرولاهكلها.ابوابهامنالمغيرةلخرجبالمكرإلامنهابابمنيمرجلاأبوابثمانيةالامدينةأذفلو

ثم.البصرةديوانوضعمنأولكان:البغويقال.عزلهأنإلىبلادوعدةوهمذانميسانففئحالبعرة

بايعئمالحك!ينمعحفرأنإلىالقتالاعتزلعئمانقتلفلما،عزلهثمعثمانوأقره،الكوفةعمرولاه

عندخمسينسنةماتحتىإمرثهاعلفاسشمزالكوفةذلكبعدولاهثم،عليهالناساجتمعأنبعدمعاوية

.91؟-6/197الإصابةانظرةالأكثر،

.5/184والملوكالرسلثاديخ(؟إ
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ييسفالمقالخير،ايريدممادامجلاتهعلىالواليقبوللهميرىيضاأبالمدينةلهأخرىوفي

والمقاربةالتسديدوأضحى،والرونقالصفاءعهدومغى!أالأزمنةباخشلافاختلفتقد

اليراق،كخئقخهمفقاتكونوااناجمثلستإفب،المدينةأهل"يا:السلامةمذهمتهما

لثروراءنامافإنفينا،بمافاقبلونا؟نفميعهليحيعةمنهمامرى؟كل،فيهوهمالشيءيعيبون

ولو،يأقيلمزمانمعروف!زمانناومتكز،ضضىرمالنممنكرهذازماننامعرولهتوإن،لكم

.(1)"الرزئةعلىمقاتمولا،بلاعكلوفي،الفتقمنخئنفالرتق،أتىقد

الغذر،خ!طلتربآ

وقلوتجم،مه!فنأالصحابةأمراءأئمةلهاجمعالتيالشريفةالمقاصدمنالعدلم

حينغناء؟يما4غناوصاحبهبكرأبيالشيخينفيولنابه،والعمليفيهللقولفشضروا

الصحابة.خطبفيالكريمالمعنىهذاعنالشفتيسإلىنقصد

بالنصيبمنهاالعدليختعئ!فألفيمناهخلافتهفيالصديقخطبمفتتحبنامرفقد

.!2)هبأوعليهإلاللدولةقياملاالذيالأصلنفسهمنويجعله،الأوفى

الخلقبينوالتسويةالتواضعيقتفيىتحقيقهفيجدالعدلفيينظراخرىخطبلموفي

العدلإقامةعلىالمعاونةأن!فميمهمالناسهؤلاء!ميقتضيثم،الناسامرالثةولاهالذيفي

يحملوهثم،يطيقمافوقيكففوهلاوأن،عليهاالحقأداءلهيبرجىالتيالوأليأحوالبمراعاة

لعلكمأدديلاوإني،مثللألناإنما،الناسأيها"يا:عليهاللهرحمةقولهوذلك،والتبعةالإثم

وعهمممه،العالمينكلمحمذااصطفىاللهإن.يطيقغلهؤل!ملزع!تمالتةاللهرسولكانماستكلفونني

وإد.ففومونيزغتوإن،فتابعونياستقمثفإن؟بمبت!عولستمئبعاناوان!ا،الآفاتمن

ألا.دونهافماسوط،بمظلملميطلبهلأمةاهذهمنأحدوليسقبضمتماملتةغقهؤ!تمد!اللهرسول

.(3)"وأبشاركمأشعاركمفيأؤثزلافاجتنبونيأتانيفإذأ،يعترينيشيطاناليوإن

.4/481الفريدالعقد(1)

.3/012والملوكالرسلثاريخ:فيالخطبةانظر:(2)
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به،وغجل،العدلأحبماتلذيفإنه-وعدلاحكتماعمرماأدرأكوما-عمراما

فيالعبادبنيصثيالذيالعد!بصفةوصفهيحقلإنهحتى،لسانهعلىالثهواجراه

،ويعيدهلهنيهنالسد!ليكزيرادعمرؤيطمااللاتيالخطبتلكذلكعلىآماري!.الأرض

منذكرهسبقوقد-الجمعةيومالمنبرعلىلهمقابمففي،ويفزعهأمرهفيالحديثويبسط

وليقيمواالناش،ل!علمواإلااستعملهمماأنهعئمالهعلىاللةيشهد-قويتامسليمرواية

ليعدلواعليهمبعثتهمإنماوإنيالأمصار،أمراءعلىأشهدكإني"اللهم:فيهمالعدل

ويرفعوا،قيئهمفيهمويقسمواع!أدتةظيههؤش!ؤ،نبيهموشنةدينهمالناسقوليعفموا،عليهم

.11)"أمرهممنعليهمأشكلماإلمب

اصطفاءفيالطاقةقدرباجتهادهإليه!يعتذرربه،اماملنفسهيبزئأخرىوفي

أجزائهمنال!ئيءعليهمأشكلإذاإياهمومسماعديه،فالأرفيالطدللنشرالرجال

،السؤالاتيجيبقنعلىفيدالم،مجفقهالشريفةالغايةأجلمنلهميبذلهوثم،ومزانقه

احديبخشلاوكيماأحد،يظلتملاكيما،والأعطياتالأرزاقتوزيعفيمثلالهمويضرب

الناسسبقواالذينالدينلأهلالعطاءفيالفضلأنولينمئهم،لهاللهقسمهالذينصيمه

الناسقالخطاببنعصرخطبقال:عباسابنفعن،عليهوصابرواصبرواثم،إليه

ومنكعب،بنأببفليألخالقرآنعنيسألأنأرادمن،الناسأيها"يا:فقالبالجابية،

معاذفليألقالفقهعنيسألأذأرادومن،ثابتبنزيدفليألقالفرائضعنيسألأنأراد

فيهأبداوقاستما.والئالهجعلنياللهن!ف؟فليأتنيالمالن!عيسألأنأرادومن،جبلبن

وأموالهم-ديارهممناخرجوأالذينالأولينالمهاجرينثممحتمالتةتمدظؤلمهمفز،النبيبأزواح

أبطأالهجرةعنأبطأومنالعطاء،إليهأسرعالهجرةإلىأسرعفمن،-كفها)2(الآيةفقرأ

.(3)"راحلتهمناخإلارجليلومنفلاالعطاء.عنه

.2/81مسلمصحيح(1)

1دلةقىتع!ونىفزئاأدزمنقفحلتثنغونقؤيهز1ؤدترمتميناخرجوأنب!ئاأ:"الحشر"سورةمنالثامنةالآية:أي(2)

،(8()الحشر:"لضدثو!فئمأؤتتن7قةسئوته

محمدبناللهعوضبنطارقتحقيق،4/127أحمدبنسليمانالفاسمأييللطبران!،،الأوسطالمعجم(3)

هـ.5141القاهرة،الحرميندار،الحسينيإبراهمابنالمحسنوعبد



والمنازلالفيءقسطمن(العدلبإمقتضياتيسمىأنيشبهفيمايفيضخطبؤوفي

وتحديدها،حقوقهموتسمية،الناسعلىوالتوسعةالثغر،وتهيئةالجئد،وتجنيد،والمغازي

قريتا)1(.الخطبةهذهمزتوقد

لعمرخطمةعلىدالكفإني،العدلخطبفيالتاج؟رةإلىتنظرأنشئتفإذا

،العدلفيالقوذفيهاشقق،(العدل)خطبةعليهايطققأنخليقةر!شكتة،الخطابابن

نفشهوصبر،الصلاتالمعانيوبينبينهوعقد،أغوأرهفيوأوغل،مذهبكلبهفذهب

ماليبكلوفي.مفتاخاللبابوجعلبائا،لهوجعلوتباشير،امارالخللعدلجعلحتى

عليهالملقىالجيشقققغرضهعنتشنيهلاللفكوة،مطيل،للعبارةباسكا،البيانفيهو

نأفيهمويشيعليذكزهميريدكأنما،المدينةأطرافعلىالمعسيهرالقادسيةجيش،الخطبة

بل،فحسبالناسبينالمشتقزالمدشىذلكليسالعدلوأن،بالعدلإلايكونلاالنصر

،لأمثالالكمضرتإنماتعالىاللهإن":الخطبةفيقولهوذلك،ذلكغيرأخرىمعافطلإن

من؟اللهيحيتهاحتىصدورهافيمئتةالقلوبفإن؟القلؤببهليحييالقوللكموصرف

وال!خاء،فالحياء،:الأماراتفأماوتباشير؟أمارالخللعدلوإن.بهفلينتفعشيئاعلم

بابلكلويشربائا،أمرلكلالقجعلوقد.فالرحمةالتباشير:وأما.واللينواقئن،

،الأمواتبئذكرالموتذكروالاعتبار:الزهد.ومفتاحهالامجتبار،:العدلفبابمفتاخا.

الحقوتأديةحق،لهحقهأحدكلمنالحقأخذوالزهد:.الأعمالبتقديملهوالاستعدا؟

لممنن!ف،الكقافمنيكفيكبماواكتنىأحذا،ذلكفيتصانغولا.حقلهأحليكلإلى

ألزمنيقدالقهلنماواأحد.وبينهبينيوليس؟أدثهوبينبينكمإني.شيءيغنهلمالكفاف!يكفه

غيرالحقلهنأخذيبفغناهامنف!لىيستطعلمفمنإلينا؟لثمكاتكمفأنهوا،عنهالدعاءدفع

!2)"،ص5وص

متعتع

.4/56والملوكالرسلناريخ(1)
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وفروعهاصولهلهتاما،يمياناكانإنهبلعمر،خيالفيمضطرباولاغائتمايكن!فالعدل

ولقد،ومبناهمعناةالعدذ:فحققالفاروقذلكققة،واخرهوأولهحدودهوله،وخصائصه

عنه.وتصدر،إليمالكريمةالشمائلتيردتئغا،الجليلهالخطبهتلكمذالعدلغدا

لملشؤوى8خطنيربم

يشخلفلم،الإسلافيالنظامفيالأمورفيوالفصلالحكمعمادمنعمودالشورى

كانخليفة،صغرتأوإماراتهمكبرت،الصحابةالمسلمينمنالأولالأمراءرعيلعنها

أفه!مالقو!نبأمنوالمنقولالعدد.قليلةشرلةأميزأوبلد،عاملأو،جيشقائدأوالأمير،

علىمقلبينهالأمر،فييرتؤونبمستخقعماالملأفيخاطبينمنهمالرايذوويقفكان

الضائبة.الشليمةوالخطةالأسذ،بالرأيشوراهممنالغنيمةفيطامعين،أوجهه

نفتصربعينهامواق!الصحابةك!أنتدبيرقيالشورىخطركلالدلالةفييغنيناولعله

نصرةبنفسهعمرخروجأمرفيشوراهمهيتلك؟(1)مثلهإلىوتشيرغيرهاعنتجزفيعليها

.بعدهالمسلمينامرسيليفيمنعمروفا؟بعيدوشوراهم،فارسحربفيللمسلمين

اولفيالقادسيةامرمبدافيمرة،مرتينفيهاالشورىوقعتفقدفارسحربأما

بأنقولهشقعثم،الشورىفيالقوذفبسطعمرخطب،عشرةأربعسنةالمحرممنيويم

سنةبسنوأتذلكد!عبإياهمسؤالهفيثانيةومرة.عليهالمشيرينرأيبمقتضىغمل

لا؟أمالمسلمينإلىبفسطأيخرج:للصسلمينالفزس!خشذوقد،وعشرينإحدى

فعسكركلرأزا،يدغىماءعلىنزلحتىخرجأنهعمرعنفيروى:الأولىالمرةاما

الناسفاجئمع،جامعةالصلاة:فنادى...يقيمأمأيسيريريدبمماالناس!يدريولابه

معهمفدخل.معكبناوسرليز:العامةفقال.الناسيقولمانظرثمالخبرفأخبرهمإليه

وعمر،بكر،أبوةالشورىئلكفيخطبوقد،الشامفتحمسألةفيإباهمبكرأيشورىفيخطبهمانظر:(1)

،-أجمع!عنهمثعالىاللهرضي-مالعابنسعيدبنوخالدعوف،بنالرحمنوعبد،وعينوعئمان،

.-هصا،للأزدي،الشامفترح:فيانظرها



سائرفإنيوأعذوااستعذوا:فقال.رفقفيمظيحرجهمحتىتذغهمأنوكرهرايهمفي

أصحابوجوهإليهفاجتمعالرأيأهلإلىبعثثم.ذلكمنأمثلهورأييجيءأنإلا

جيغافاجتمعواسائر.فإنيالرأيأحفروني:فقال،العربوأعلالمكأ)نتةلخيهؤشلزالنبي

ويرميه،ويقيمعكاأدتةغليهؤلمهم!،اللهرسولطأصحابمنرجلأيبعثأنعلىقلؤهموأجمع

رجهملاأعاد!الا،ويريدونيريدالذيفهوالفتحمنيشتهيالذيكانن!فبالجنود؟

ب!نج!ازاللهنعرويجيء،المسلمونويرعويالعدو،يغيظماذلكوفيآخر،جنذاوندب

!سكتةعليإلىوأرسل،إليهالناسفاجتمع.جامعةالصلاةعمر:فنادى.اللهموعود

وجعل،إليهفرجعالمقدمهـة،علبعظوقدطلحةوإلمما،فأتاه،المدينةعلىاستخلفهوقد

...الناسفيعمرفقام،عوففيالرحمنوعبدالزبيرالمجنبتينعلى

يوجبعمر،خطبمخكممنواحد؟إلىالجيشأنصم!الحاسمةالساعةتيكفي

مااتباغنيمل!سملاعلىيوجبثم،منهمالرأيذويوبينالمسلمينبينالشورىفيها

منالرأيذويرأيإليهآذلمانفسهبامتثالالمثليضربثم،الشورىتلكإليهأفضت

الإسلامعلىخمعقدغ!ؤبه!الله"إن!تهتة:يقولفارتضاه،يومئمالشورىاصحاب

منهيخلولاكالجسدبينهمفيماوالمسلصونإخوانا،فيهوجعلهم،القلوببينفألف؟اهقه

بينهمشورىأمرهميكونواانالمسلمينعلىيحقوكذلكغيزه؟أصابلهئي؟من4شي

لزمبهورضواعليهاجتمعواماالأمر؟جمهذاقاملمنتتعفالناس!هم؟الرأىذوىوبين

بهورضوالهمرأواما،رأيهملأوليئئعالأمربهذاقامومن.لهمصتبغافيهوكانواالناسق

حتىمنكمكرجليكنتإنماإني،الناسايهايا.لهمتبغافيهكانواحربفيمكيد؟منلهم

أحضرتوقدرجلا،وأبعثأفيمأنرأيتفقد،الخروجعنمنكمالرأيذووصرفني

مقدمثهعلىوطلحة،المدينةعلىخليفتهعليوكان،"خلفتومنقذمتمنالأمرهذا

ذلكإ1(.فأحضرهما،عبالأعو

،3/481والملوكالرسلخل!ات:فيوالخطبةالخبر:انظر(1)



لمجكيألتة!سكئة،زعوفبنالرحمنعبدفاديىإلىالمسيرعنفهمنهاهعليهاشارممنفكان

عللتةغقبا!ؤلمملضالنبيبعدواميبأبيأحذاقديشما"فما:فيقولأليوم،ذلكعنالرحمنعبد

فقدجنذا،وأبعثوأقمبيعجزهااجعل،وأميبأبييا:فقلت،بعدهولايومئمقبل

إنوإنك،كهزيمتكليسجيشكيهزمإدطهن!حملوبعد،قبلجنودكفيلكالثهقضاقيرأيت

اللهإلاإلهلاأنيشهدوالاوأن،المسلمونيكبرلاأنخ!ثميتالأمرأنففيتهزئمأوتقتل

.(أبذا")1

العراقإلىالمسهميرفيإياهمعمرسؤالمبنامروقدهذا،منثهاأحداقريب:الثانيةالمرة

وعشرين،إحدىسنةفيوذلكوالأهواز،السوادبينللمسلمينالفرسولخمعحيث

ولاوأوجزوا،أخبرونيثم،فاسمعوهعليكمضهعالي!إنيبأميرهممتقدوإنيلاأ":فقال

ويلتويالأموربكمفتفشغ)2(تطيلواولاكثروأولا.ريحكموتذهبفمتفشلواتنازعوا

واسطامنزلاأنزلطحتىعليهقدرتومنلهتليفيمنأسيرأنالرأيأفمن:الرأيعليكم

احب؟ماويقفبيعليهمالثهيفتححتىليذءالهمأكونثم،فأستنفزهمايصرينهذينبين

.(3)"؟ملكهموليتنازعوابلادهمفيعليهمأضرتهمأنعليهمأدلهفتحفإن

بنالرحمنوعبد،العوامبنوالزبيرأدئه،عبيدبنوطلحة،عفانبنعثمانفقام

كلاقافتكلمواعلدتةغقيهؤلهم!لؤ،الثهرسولأصحابمنالرأيأهلمنرجاليفي2،عوف

العربوجوهب!زائهموقالوا:وأثرك،ر؟دكعنهميغيبنلاوليكن،ذلكنرىلا:فقالوا

هه!ماحروبهممنوباشر،ملوكهموقتل،فقجموعهمقدومن،وأعلأمهموفرسانهم

.(4)حلوا،إليهمواندبلهم،فأذن؟ليستصرخوكوأاستأذنوكوإنما؟هذهمنأعظم

.482-3/481والملوكالرسلتاري!(1)
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ياالقوم"أصاب:خطبتهفيقالبأن،طالبأبيبنعليالرأيهذاتضزممنفكان

ولالكثرةيخذلانهولاتضرهيكنلمالأمرهذاوإن،إليكبهكتمتماوفهحواالمؤمنينا،أمير

علىلهننحن،بلغمابلغحتىبالملائكةو؟لدهاعز،الذيوجندهأظهر،الذيدينههو؟قلة

الخزز،منالنظاممكانمنهمومكانك.جندهونامر،وعذهمنجزوالله،اللهمنموعولي

والعربابذا.بحذافيرهيجتمعلمثم،وذهبفيهمائفرقانحلفإن،ويمسكهيجمعه

أعلامفهم،الكوفةأهلإلىواكتبفأفئم؟بالإسلامعزيزكثيرفهيقليلآكانواواناليوم

الثالثانفليأتهمهؤلاء؟منوأجدوأحدأجمعهوبمنيحفللمومنورؤساؤهمالعرب

.(1)"عندهمقنببعضيمذوهمأنالبصرةأهلإلىواكتب،الثلثولسمم

اصحابخطباءمنالطبر!ا:عندوردكماطلحةوكان-اللهعبيدبنطلحةووقف

عمرفيمنهثقة؟نفميمهعمرإلىالأمزوكلانإلامنهيكنفلم-عحتمالتةغقيهؤلمم!الثهرسول

هل!ارقال،البذلمنهموله،والطاعةوالانقيادالسفعمنهمللخليفةانعلى،واختياره

بعد،"أما:متواتراتموجزأتخمليذالق،الألفاظمتراصهالبناء،شديدةخطبههفيهذا

وأنت.التجاليبواحتنكتكالبلايا،وغخمتكالأمور،أحكمتكفقد،المؤمنينأميزيا

نج،فمزناالأمر،هذاإليك.عليكنيهلولا،يديكفيننبولا،كل؟رووأنت،كل!شو

بلوتوقدالأمر،هذاولمبف!نكنثقد؟وقذنانفد،وؤفذنا!نركبواحملنا،نجبواذعنا

.(2)"رايخعنلاإلكالثهقضاءعواقبمنله!شيينكشففلمواختبرتوجرئت

حتى،بليغوقائلييمضقع،خطيبعنهذهالقصيرةخطبتهفيطلحةيجلوإنما

قتسيأفي:طلحةادبدهبأينندريولسنهاله،السابفةالطبريشهادةعنغفلنالو

ماأكثزوما؟فأكلهالقديمةالقراطيسمنالدهرعليهعدافيماأمهو،المخطوطةالرقؤق

.421-4/231والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/421والملوكالرسلتاريخ(21
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منوأقرانهالثهعبيدبنطلحةآثارتتئعمناليأس!بنايحئشنلاأنهبيد!فأفنىالدهرأكل

زالمتما4لثيأدجمهممنخفيئمان!ف؟منهمالذكرمغموطيعنفضلا،الصحابةفطاكل

.يومبعديوفاأالأيابهتجودفيماتجلالتهتبهرنا

المدينةبحنديكتفيلاأنعلى،بنفسهإليهمعمريدفعانفيالرأيفرأىعثمانأما

جمعبالجميعفيلقىجنديهمافيستقدماليمنوإلىالشامإلىيبعثولكن،فحسبهؤلاء

الرببعدنفسكمنتستبقيلاإنك،المؤمنينامير"يا:قالبأنر؟لهثثىثم،المشركين

؟الأياممنبعدهمالهاليومهذاإنبحريز؟منهاتلوذولابعزيز،الدنيامنتمتعولا،باقية

.(جلس)1ثملماعنهتغبولا،وأعوانكبرأيكفاشهده

طال!بأبيبنعليفقام.فتكلموا؟الأياممنبعدهمالهيولمهذأإدط:فقالعيمرفعاد

يوقدانقهنالعدوإلىعمرخروجأنومنمنها،الأمصارأهلإشخاعسمنمحذرا

ينصرلااللهبينا؟المؤمنينأميرقتلسبيلفيويتفاتوافيتسابقوأتهقتهمويوقظخمرتهم،

منالشامأهلأشخصتإنفإنك،المؤمنينأميريابعد،"اما:فقال،بالكثرةولابالعدد

الحبشةسارتتمنهممناليمنأهلأشخصتدران،ذراريهمإلىالرومسارتشأمهم

أطرافهاضمنالأرعليكانتقضتالأرضهذهمنشخص!إن!انك،ذراريهمإلى

.والعيالاتالعوراتمنيديكبينمماإليكأهموراءكت!ثممايكونحتىواقطارها،

فرقةفلتفم،فرقثلاثفيهافليتفرقواالبصرةاهلإلىواكتب،أمصارهمفيهؤلا*اقيرز

فرقةولتمير،عليهمينتقضوالئلاعهدهمأهلفيفرتةول!تقموذراريه!م،خرمهمفيلهم

العربأميليهذاقالوا:غذاإليكينظرواإنالأعاجمإن.لهممددابالكوفةإخوانهمإلى

!!سممنذكرتماوأما،نفسكعلىوآلئتهملكلبهم،أثمذذلكفكانالعربوأصل

منذكرتماوأما.يكرهماتغييرعلىأقدروهومنك،لمسيرهمأكرةهواللهن!فالقوم

بالنصرلما)2(.نقاثلكناولكتا،بإلكترةمف!فيمانقاتلنكنلمفإناعددهم

.12-ه4/412والملوكالرسلئاريخ(1)

.4/125والملوكالرسلتاريخ(2)



والله،"أجل:فورهمنفقاذ،عقلهورضيهعمر،نفسفيقؤىعليكلالمفوافق

إلمتماتنهزتولئنوأكنافها،أطرافهاضمنالأرعليلتنتقضنالبلدةمنشخصتلئن

،العربأصلهذا:وتيقولن،يمدهملممنوتيالذك!مالغزصة)1(،يفاليقنلاالأعاجم

.(2)"العربأصلاقتطعتمأقتطعتموهفإذأ

وقد،(3)الشورىلأمرالاستجابةفيالأمثلةأرأعيضربوهوعمرإلىرأيئالقد

أنهوادعىمساتمةادعىمنم!همأنالذمةأهلعنالقادسيةإئرفيالأسئلةتأتيهكانت

اذعىوفيمنجلا،وفيمنتئمفيمنإلينافأحوث،المسلمينحربعلىفارسبىأهلأكرهه

منفخلاله!والأر،رغيبةبأرضف!نااستسسلم؟أو،يقاتلولمفهربوحشراستكرهأنه

فيجمع.تألهـفهملعدؤناوأوهنلنااعمزن4لمحلحنا،أهلكثروقد،قليلان)دعوأهلها،

إلايضزولا،حطهيسقطوالمعصيةبالهوىيعملمن"إنه:خطيتافيهمويقومالمسلمينعمر

الطاعة؟لأهليالثهعندماابثغاءالنفبئالسبيلويلزمالشرائعإلىوينتمالسنةيتبعومن،نفشه

تطلأقلاحاضراعيلؤاقاؤوسعدوأ!:يفولغؤقياللهبأنوذلك،بحطهوظفرامرهأصات

وأتاهم،أهلهوجلا،تليهمأ!يوالقوادسالأيامأهلظفروقد،1(9:الكهفأ(أخدكلازثلي

عرص،:العربلسانفية،بنا،وامعلاع!وموكلبئاء،فيهاليسواسعهالدوربين"ئفعةكل:الغزصة(1)

المعركة.أرضهناوالمراد

.261-4/521والملوكالرسلتادلخ(21

فيوالتشاورالتناظروبينالعلومفيالعلياالمرتبةبلوغبينمنافاة"ولا:الأممغياثفيالحرمينإمامقال(3)

الاستضاءةيفمللاأن،الاستقلالمبلغالالغ،الكمالخلاذالمسثجمعل!مامنرىوذحن.المعضلات

ن!والسداد،سننمنالحيدةيأمنلاالاستبدادصاحبفإنأالرجالبعقولالشحوأحكامالايالةي

الآراءاستتبا4الإماهمةوسرالاتتعماد،طريقولزومبالاستدأدحرياكادالعلماءعلوممنالاستمدادوفق

الفرائحنرايااستقاءعلىمحثوثهوثم.الإماما!سمقلالذلكضرورةومن،صائبرأيعلىوجمعها

ف!قاالأمور،لإمضاءففسدةالآراءاختلافولكن،ميرةعقلكللين!فمنها،والزوائدالفوائدوتلقى

؟الرايوجوهمنالأصوبوالفكربالشبرونقدالغزير،علمهعلىوعرضهامجتهدإمامالآراءعنبحسث

التياثفيالأممغياث،"..،والاخئلافالتبايرغائلةعنهمودافغا،العقولثمراثالمسلمينإلىجالتاكان

الدكتورتحقيق،68-67ع،يوسفبراللههبد!بالملكعبدالمعاليأبي،الجوينيالحرمينلإمام،الظغ

هـ.ا04"/\ط،الإسكندرية،الدعوةدار،المنعمعبدفؤادوالدكتورحليمصطفى
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يقمولمذلكتدلحلموفيمنوحشر،استكرهأنهزعمفيمنرأئيكمفما،عهدهمعلىأقاممن

.(1)"؟استسلموفيمنيجل،ولمشيئايدلحولمأقاموفيمنوتجلا،

لهنصذقادعىمنوأنخيرا،إلاغلبهيزدهلموكفأقاملمنالوفاءأنعلىفأجمعوا

إليهم؟جلامنامريجعلوأن،صفحهموأعادواإليهمنبذكذبوإن.فبمنزلتهموقئأو

يعطوهمولمأرضهممنمنعهمعلىتمؤاشاؤوا!ان،ذمةلهموكانواوادعوهمشاؤوافإن

الفلأح)2(.وكذلكاتجلاء،اوالجزاءواستسلمأقاممنيخ!يروأوأن.القتالإلا

بمنزلتأوالأمورخربتهمإذاالمسلمينلأئمةصدقيملادالشورىظلتكذا

الأمة،لعامةالرأيمنالأصلحأنهنفوسهمفيتقربمايعملونكانواوكذلك،النوازل

منالكريمةبيضتهمعلىوشفقة،تنتهكأنالمسلمينحرمةكلوخوقا،ربهمإلىإعذارا

.تداسان

،الموتبعدلماعاملآككانلقدحياتهفيعدلاوليغاالخطاببنعمركانولئن

،عوفبنالرحمنعبد:بعذهالخليفةلانتخابالصحابةخيارمنستهإلىالعهدقيلمخستا

بينهممنفيختارونيتشاورون؟عوقاأبيبنوسعد،وطلحةوالزبير،،وعلي،وعثمان

الكلمة،وأجتماعبالتآلفيأمرنخطباتخمشائتمارهمأولفيخطبواوقدأحذهم،

سفر.فيغائئاطلحةوكان.والمعصيةوالفرقةالاختلافعنوينقئن

عبذالبرالشري!الرجلبخدتها؟وابن،العظيمةالشورىتلكفارس!وكان

وحذرهم،الألفةإلىأصحابئفدعاخعاطما،بالئصحاستهلحيث،(3)فوعبنالرحمن

.585-3/584والملوكالرسلتاديخ(1)

.58ه-3/458والملوكالرسلتاريخانظر:(2)

الباز؟الصادقلهوبعديعلبكنبحنوالذي"إن:لأرواجهقالانهعليهاللهصلواتالنبيعنسلمةأمعن(2)

عمروبناحمدبكرأبي،عاصمأييلاب!الشئة،الجضة"،سلسبيلمنعوفبرالرحمنعبذأسؤاللهم

هـ،9141لماط،الرياض،والتوزيعللنمث!الصميحيدار،الجوابرةيوسسفبنالدكتورلاسمتحقيق،937ص



فأعقبرضا،عندهالقوموكلالرضا،الأمينالقويباختياروأمرهسم،والفتنةالشقاق

فاسمعوانظرابملكموإنر؟لا،عنديإنهؤلاء،"يا:المجودةالعصماءالخطبةهاتيك

منأنفعباردشروبمنتجزعة!عان،زاهقمنخيرحابتافإنتففهوا،وأجيبواتققموا،

بالاختلافالمدىتفلوافلأ،إليكميصدروعلماءبكم،يهتدىأئمةأنتم.موبغذب

لكل.أعماتكموتؤيتوا)1(،ثأزكمفتوترواأعدائكمعنالسيوفتغمدواولا،بينكم

منكمواحذأأمزكمقلدوا.تيرعونوبنهيه،يقومونبأمره،إمامبيتيولكل،كتابأجل

،يرونمااهلهايقولخئراء،وضلالةعمياء،فتنةلولا.الالقبوتلحقوا،الهوينىتمشوا

نصيحةاحذروا.نياصتكمأعماكمولا،معرفتكميياكمعذتمااتحبؤكرى)2(؟ويحفهم

أمركمعلقوا.الكلمفيالسيوفمنأبلغالمنطقفيالحيلةفإن،الفرقةول!سانالهوى

منكمومقترغارضا،وكلكممنكمرضا،تزلفيماالغيبمأمونتي،فيماالذراعزخمت

هذاقولياقولينتصر.مرشذاتخالفواولاينتصح،مفسذاتطيعوالا.فنتقىوكلكم

.(3)،ولكمليالثهوأستغفر

بهذهأسمعولممهموزا.كانإن،يؤلتكتأو،يولتأؤتتمن"كأنه:لا"تليلتوالفظفيقتيبةابنتال(1)

الدينوريقتيبةبنمسحلمبناللهعبدع!عدأيتتيبة،لابن،الحديثغريب،"الحديثهذافيإلااللغة

هـ.1397/طابغداد،،العانيمطبعة،الجبورياللهعبدالدكتورئحقيق،2/178

حبكر،.:العرب"لسانالذواهي،أعظم:الخئؤخون(2)

الشى:منوفيه!178-2/175قتيبةلابن،الحديثوغريب،235-4/234والملوكالرسلتاريخ(3)

وخارقحايهمقفهوالرقعةأصابل!فبخبوحبا،يقال،ا!ذفالىيزخفالذيهوالشهام،منالحابي

ففد!عيفاكانن4السهاممنالحابتماانوأراد.زاهقفهوخففهوؤقعا!ذفجاوزنإنوكقزطس،

لوالتننقثلآالشفمينوقزت.يئههولموثؤتهتره؟د!ثمبجازهقدالذيالزاهقمنخيرهوا!ذفأصاب

الماء:منوالشروب.تويوهومنهوببعدالحقيحوزوالآخر،ضعيفوهوبعضهأوالحقينالاحدهما

والحرف.المرضوهوالؤباء،لياثذخلالضازوالفوبئ)!الضرورةعندالاالناسيثهصربهلاالذيالمفعهو

لآخرواوأضزأرفغأحدهمالرجلينضربهمثلأيضاوهذا،فبلهالذيالحرف!بهليماتلهمزهفترلثمهموز

عنالسيوفتغفدواولاتختلفوا.لاأرادحدها،يصيبتكشر:والفئول.كذيةجمع:وائدى.وأئفعأذؤن

وأوتزته:بؤت!أعمبتهاذافلاتاثوتئن:يقال،أتفسكمفياليرترتوجدوه:أي:ثأركمفتويرواأعدائكم

زخب.يكفون:أيتيرعونتنقصوها.أي)اعمالكموئولتوا.الثأرموضعلآتهالعدؤوالتار.ذلكاوجذته

يبغيكمولايخونكم:لاأي(الغيبمأمون.ويغطييجودالشدائدعندالذرعواسع؟أينزذ:فيماالذراع

ديحتار.:أي:منكمويقترع،عليكمخفيفي!الغوائل
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بهميسئقيملاأنهوجهمنعوف،بنالرحمنعبدكلامفيها؟ولخطبةعثمانألقىبعدها

علىفيدخلواالقصدعنينيهلوااو،الحقعنيحيدواأن-وأئم!همالم!سلمينشيوخوهم

.(1الوقنماأنفسهم

وزعم،الإمارةمنوانتقص،عوفبنالرحمنعبددعوةفامتدحالزبيرتكئمثم

تراح)21،حذتوفرائفدله،فرضتددهحهـدولي"لولا:وقا!،الإمارةمنخيرااللوت

عصمة،الولايةمنوالفرأر،نجاةالإمارةمنالموتلكان؟تموتلاوتحياأهلها،على

عمىتعمىولاعمية،ميتةنموتلئلأال!شة؟لهماظهاز،الدعوةإجابةعليناللهولكن

بالثه،إلاقوةولاحولولا،أمرتماعلىومعينك،دعوتماإلىمجيبكفأنا.جاهلية

.(3)"ولكمليالئهواستغفر

،كانبديئالله"الحمد:فيهاقالبليغةموعظةفوعظهموقاعيىأيىبنسعدتكلههممثم

نجا،منفازاللهفبالدي،الغوايةمنوبضرني،الضلالةمننخانيياأحمدهيعود،وآيخرا

المئمبل،متواستقا!لطرقاانارتع!طةظهؤل!هم!ضاللهعبدبنوبمحمد،زكامنأفلحوبرحمته

فقدالغرور،أهلوأمنيةالزور،وقوذالنفرأيهاإياكم.باطلكلومات!حقكلوظهر

ولعنهمعدواالثهفاتخذهم،يلتمماونالوا،ورثتمماوليثواقبلكمقوماالأمافطشقتت

داودلممسانيعليلإشرك!بفينما!قرواأالليينلعنى!:غ!ج!الثهقالكبيزا،لعتا

يثتاهؤئلا!الؤأ!ولمحتتغتلؤ!الؤأع!حوأبحالكدمزلبأتقومجيممى

قزني)4(مجبتإني0179-78:ةدئاملاأ(يقعلوئ!الؤاماىت!ئجلفعلوةضنح!رعن

.4/235والملوكالرسلتاريخ:انظر!1)

انظرأهلهاإلىيردونهاالأئمةأنوهو،بالعكسويجوز.لأئمةاهموأهلها،عليهمترذأي:اهدهاسكدىتراح(2)

."روح:العرب"لسان:فيذلكتفسير

.236-4/235والملوكالرسلتاديخ(3)

جعبة،بالتحريكوالقرن.الشهاممنفيهاماليخرجكبهاإذا:وقيلفيها،ماتثزنكئا:يتكئها!نائتهتكب(1)

."نكبالعرب"لسانانظر:،النضالفيالفائزالسهموالفالج.الكبيرةالىئقرن!غيرة
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كفيل،بهفأنا،لنفسيتيض!ترأماالثهعبيدبنلطلحةوأخذت،الفالجسهميئفأخذت

اللهوكل.الخصحوقضلي،النفسبحهدف-وعابنياإليكوالأمر،زعيمعنهأعطيتوبما

.(1)"مخالفتكممنبالثهوأعوذ،ولكمليالفهوأستغفر،الرجوعوإليهالسبيلقصد

فيبحقهموعرف،البيتاهلمناقبفذكرالخطبطالبأبيبنعليختمثمة

ذلكمعولكته،لهنيهبعهدإليهميعهدلمعحللتةغقةؤلمم!أدثهرسولأنمستدركاالأمرهذا

متآزرين،جماعةفيكونوابأمتهيرفقأناللهعسى،الرحموصلةالحقدعوةإلىكسرلح

قالولو،عهدهلأنفدناعهداضتتمانتةغقهؤلمهمواللهرسولطإليناعهد"لو:ةئكص!ةتلأزذلكفيوقال

ولارحم،وصلةحقدعوةإلىقبليأحديسرعلن.نموتحتىعليهلجادلناقولآلنا

هذابعدمنلأمراهذاترؤأأنعسىمنطقيوعواكلامياسمعوأ.بالثهإلاقوةولاحول

أئهةبعضكمويكون،جماعةتكونواحتىالعهود،فيهوتخان،السيوففيهتنتضىاتجمع

:يقولأنشأثم،الجهالةلأهلوشيعة،الضلالةلأهل

ضخيمبنغبدبنوفعلت!بفإنيهلكتجاسمتكفإن

(2)"تخيمكلمنبالنوىبصيرجميكلالهواجرفيمطيع

وما،الشورىتلكمآلاثعنبالتنقيبالبحثمنالموضعهذافيمعنيينغليإئا

فكانفتحفلها،عوفبنالرحمنعبدإليهاتقدمالتي"الحميدةالفعالمنعليهالثشملت

لايكادونالذينالصحابةهؤلاءبسير؟معنيونولكنا؟والهدىوالبماالصدقحامليغتم

فيملبونها،،القضئةفيهايعرضونخطبأوبخطبمإلا،إليهيجتمعونأوثيىءعلىئحمعون

.يكونماامثليعلىبالرأيمنهالتخزجواأوجقها،ويبتلون

والخذب،الزمجاليئخطئ)دآ

يعقدمنهمالأميروكان،والوحمةالتعاطفعليإلاالصحابةعهدفيالحكنميقملم

.4/236والملوكالرسلتاريخ(1)

.237-4/236والملوكالرسلتاري!(2)



هوبل،ليستذلهمولاليستعبذهمالمسلمينعلىيسؤدلمأنهالملأفييعلنبل،قلمهمنالنية

وأعراضهم،ودماءهمأمواقمويحفظويرعاهميحوطهم،اللهعبادلدىمسثخدمم!جأ

الطريق.لهمؤيفخب،لهمويتجر،ثغورهمويسذ

المأربهذاتحقيقفيوأفبربسهيمضربتقدالأمراءخطابةأنفيريبمنوما

وقد،عليهمويحرصون،أجلهممنيكدحونإنماالولاةأنالناسقإشعارأعني،النبيل

الضررواقتسام،المنهزمينمعذرةابرزها:منالضؤر،منمجموعةفيالرحمةهذهتجلت

للرعئة.4والدعاالبلاء،وقت

القزقس)3(،وقعةخبرالغرضهذأفييروىماجميلفمنالمنهزمينمعذرةأما

فلخ،الفرسإلىالنهريعبرأنعن-الجيشقائدوكان-عتيدأباالمسلموننهىوفيها

فاقتتلوا.إليهمنعبربلمنا،الموتعلىأجرأيكونونلا:وقال،الرايوتركعبيدأبو

ولميبقولم،الافستةمنهمواصيبفارسأهلفيالسيوفأسعثإذاحتىيوفا،

اهلوريمبهم،جولةالمسلمونفجال،عليهوقامعبيداباالفيلخبط،الهزيسمةإلاينتظر

تأخذهموالسيوفإليهالناسفانتهى،فقطعهالجسرإلىثقيفمنرجلفبادر،فارس

غريقيبينمنبمف3اأربعةالمسلمينمنيومئمفأصابوا،الفراتإلىفتهافتوا،خلفهممن

مماواستحتوا،أنفسهمفيوافتضحوا،وجوههمعلىكثنتممرالناسمنوهرب،وقتيل

كلإناللهم!الثه"عباد:فقالالمدينةإلىأوىقنبعضعنعمزذلكوبلغ،بهمنزل

بالخيف،فاعتصمغتزكانلوعبيداأبااللهيرحم،مسلمكلفئةأنامني،جلفيمسلم

.(()"فئةلهلكنا؟يستقتلولمإليناتحتزأو

،والملوكالرسلثاريخانظر:،المروحةلها:ويفالالجسر،الا:!يفالالناطف،ق!تالقسقلها:ويقال(3)

.3/454للطبري

.54-ه2/454والملوكالرسلتاريح(4)



عنهايرفع،لإثمبافأحس!نجاممنالكسيرةوبالنفوس،المسلمينبقتلىالرحمةإنهاألا

اللهاستثنىممنفهمإليهتحتزوافقدالمرير،الهزيمةأثزعنهاويمحو،الحرجالمؤمنينأميو

وعاذرهملمجفهموالأميراذى،ولايلحقهملومفلافزازا)1(،إذنوليسوا،الآيةفيتعالى

بأسا.بهميرىولا

"اللهم:وقال،ورخمهمعليهذلكاشتدبالخبراخبرلماعمرأنالشعبيروايةوفي

فئة،لهفأناأمرهمنبشيءففطعالعدولقيمن،مسلمكلفئةأنامني،جلفيمسلبمكل

.(2)"فئةلهلكنتإلمبأنحازكانلوعبيدأبااللهيرحم

الغايةفيوهو،الرعيةمنالجهادفيابتعئهممنعلىالخليفةلدنمنالحنانإنه

دمرأرسلهماطلائعمنعبيدأبيغزوةكانتوقد،الملكوتدبيرالسياسةحسنمن

النفوسوتسليؤ،الصدعرأبمنمناصثهةكانفما،النواحيتلكإلىالجيوشمن

سوفأنهفيرأيهوصواب،خذسهبصدقبكيرلأبينشهدالخبرهذاوبمثل،(3)الكليمة

.(4)المؤمنينالقلعبادعمرجانبيلين

تؤتد!زب!ليئزمن!أ!ذبهازئؤلومممتلأرخفامضراأدذيمىقضإذاءاتندأالتن!ت!لأثها!غقظ:اللهقال(1)

آلمعبن(ؤبثم!ىتجتتمؤتأؤلةألئهينىبقض!صلآةققذإنىصتتؤنتخكيراآؤ،ثقتاليمتثتنئاالأذئبنس

.611-1ه.الأنفال1

أتى)دابالافهزامبأسلاأنهبيانهلياإففي:الأثرلهذالثرخاال!زحيتال.4/584واللوكالرسلتاريخ!2)

فيالنفسإلقاءإنهالناسبعضيقولهمابخلافأيضابالصبرباسولا.يطيقهملاماالعدومنالمسلمين

ئحفيق،ا؟1/5السرخ!يأحمدبنمحمداملاءالشبباني،الحسنبنلمحمدالكبيرالشترشرح...لماالتهلكة

.م1971الشرقيةالإعلاناتلئركةمطبعة،العريةالمخطوطاتمعهد،دخ!ملاالدينالدكخورصلاح

الرسال!.هذهمنلاالإخوانية"الكتبمبحثليورحمتهعمررفقمنيأئيسوفماايضاوانظر:(3)

القرضوقعؤالوقعةهذهقيالمسلمينعلىوحنانهعمرلينومن،67632رقمشيبةابيابنمصنف:انظر(4)

كانالشجاربنيأخاالقا!ئمعاداأنوغيرهالحصينبنالرحمنعبدبنمحمدعنإسحاقابنعنرويما

إنىمتحينأآؤسلفتاليمتثترفا!!7دبرتيزتدفييسفيتمؤمن!ةالآيةهذهقرأإذافكاانيومئذففرشهدهاممن

لاعمر:لهفيفولبكى،،116.الأنفالأ(آلمصهملي!م!تبوجهئمومأولهألثعشنىبغضححفقذصلآةفنؤ

.3/954والملوكالرسلخي!ات:انظر،إفيانحزتوإنما،فئتكانامعاذ،ياتبلث
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عفؤاسطاعونفيالصحابةمنثلاثةقيالمالمشهودةوالمآثر،المحمودةالخطابةومن

بعدهالمستخقصصساحئهفيقوم،فيموتأوفمئالقنأمير،بعدأميبر،الخطبمنبثلاث

منالمويبذل،والبلوىالوجعفيوتشركهمليسفيهمالمضرورين،الزمنىفيبخطبته

عليه.الئهأوجبهماالنصح

فزدذالضرر،ليطمموافقات،مانعاتجامعالتلكنقصيراتخطبثلاث

المعنى.علىمعتىولهلتهنبقصرهن

علىخلفقدوكان،قومهمنرجلي-رابةعنالأشعرىا،حوشببنشهرفعن

الناسفيعبيدةأبوقا!الوجعأشتعللما:قال"غضواسطاعوذشهدوكان،أبيهبعدأمه

ع!ألتةغقيهؤلهم!قؤ،محممنبيكمودعوة،بكمرحمةالوجعهذاإن،الناس"أيها:فقالخطيئا

ف!اتفالعن،(1)"حطهمنهلهيق!مممأناللهيسألعبيدةأباوإن.قبلكمالصالحينومولت

جبل.بنمعاذالناسعلىواستخلف

نبيكم،ودعوة،بكمرحمةالوجعهذاإن،الناس"أيها:ففال،بعدهخطيتامعاذفقام

فالعن،(2)"حطهممنهمعابلآليقسمأنالثهيسألمعادالهمان.قبلكمالصالحينوموت

فلقد:الراويقال،راحتهفيفالعنلنفسهبهفدعاقامثم،فماتمعاذبنالرحمنعبدابنه

فلماالدنيا.منشيتافيلثبمالياناجهممبما:يقولثم،كفهظهريقبلثمإليهاينظررأيته

.صالعابنعمروالناسعلىاستخلفمات

فإنماوقعإذاالوجعهذاإن،الناس"أيها:فقال،الناسفيخطيئاغمروفقام

لق!،واللهكذبت:االذلمبواثلةأبوفقال.الجبا!فيمنهفتجحلوأالناراشتعاليشتعل

ماعليكأرذماوالثه:قالهذا.جماريمنلهشروانتصح!أدئةغقيئؤلممكاللهرسو!صحبت

.4/16والملوكالرسلنارب!(1)

.4/62والملوكالرسلتاريخ(2)
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:قال،عنهماللهورفعهفتفرقوا،الناس!وخرجخرجثم.عليهنقيملااللهوايم،تقول

.(1)كرههمافواللهالعاصبنعمرورأيمنالخطابابنعمزذلكفبلغ

نأالفهعلىيتمئىثمالفوتملأميرايصبز؟الحللبأزهىتختالكيفلإمارةاإلىأرأيث

رأيمتاوهل.الموتمآلهإنبالهيز؟هوولابالسهلهوماأصابهموما،أصابهم!بيصيته

!منتهاها؟المرءمنبلغتالتيوالشففة،الأئمكرحمةالتيوالرحمة،معانيهأسمىفيالعدذ

لهينبغيكيفالمسلمللأميرتختذىأمثلةإلاوعمبرو؟ومعاليعبيدةأبيصنيعةوما

المسلمين.أمورمنأمرايتقفدحينيفعلأن

أمزه،تلودطمنعلىوعطفهمالصحابةأئصةرحمةعلىشاهذاآخرمثالاشئناوإن

وهو،الرمادةعامالخطاببنلعمرخطبةفيالنهاررابعةفيكالشمسواضحاذلكألفينا

صادقة،ورحمةخالع!دعا!إلاهيإنخطبةعتمالتةظيهؤل!مفؤ،النبيعمبالعباس!يستسقي

رحماتهالثهينزلأن؟المساكينكرجاء4ورجا،يديهبين!ماخباتغ!ؤجل،اللهإلىوتضزع

:البأسويرتفعالعروقفتبتلوتربو،تهترضأنالأرعسىالسماء،منالقطزفحسقتهم

إنااللهم.إليكوأتوباستغفركإنياللهمغفارا،كانإنهلياستغفروا،الناس"أيها

آلجداروآفا!:الحقوقولكتقولف!نك؟رجالهويمبارآبائهوبقيةنبيكبعمإليكنتقرب

سأ،82:الكهف9(صنمطحاآبوالمانقيبهترفههاتختهئجآئمدي!ؤفيتتيمغقلغقمئنفكان

غفازا.كنتإنكلنااغفراللهم.غمهفينبيكاللهمفاحفظأبيهما،لصلاحفحفظيتهما

الصغير)2(،ضترعقداللهم.بمضتعةالكسيرةتدلحولا،الضالةتهمللا،الراعيأنتاللهم

نأقبلبيياثكأيخثهماللهم.وأخقىالسزتعلموأنت،الشكوىوارتفعتاالكبير؟ؤزق

عقواحئىبرحواا!ف."الكافرونالقوأإلاالنهزؤعمنييأسلافإنهقتفيكوا،يقتطوا

.(3)"الحرمينساقييالكهنيتا:يقولونبالعباسالناسوطيكقالمآزر،وقفصواالجذا"ء،

.4/26والملوكالرسلتارل!(1)

.ضرع:العربلسانالعطاء،وسألوتخشعضعف:ضق(2)

.132-4/113الفربدالعقد:وانظر،436-62/363عساكرلابن،دمشقتاريخ(3)



لألمهم،والألملهم،والليئ،للمسلمينالرقةأنالصحابةمنالولاةأدركلقد

بل،برتبتهتنحماأو،بهفتزريالأميزتلحقنقيصةيعدلاأولئككل؟لخدمتهموالحفذ

عليه،غزؤقلاللهافترضهالذيوالحقالذكر،ونباهة،الأسمىالشرفهي



والفقيتضوالقثالعالجهادخطبألأ!

8الزيةخطننآرأ

أرضفيالنارتلكاضطرمتثمبيسير،م!تمالتةظهؤلمهمد!النبيوفاةقجلالز)ةنارانقدحتما

فليلتررإلاالزكاةوإيتاءالإسلامعلىيثبت!وبكر،أبوفيهاستخلفالذياليومفيالعرب

به!أدفهحباهممنهمكبيرهؤلاءفييقومانالمأثورفكان؟المدينةأهليسوىمنالفبائلمن

ينكصوالاوانالعهد،علىيبقؤاوأن،طاعةمنيذاينزعوالاوأن،!ةجملالدهبتقوىيأمرهم

الصدقةبكبرأبيعثمالإلىيؤذواوأن؟خاسرينفينقلبوأأدبارهمعلىيرتذواولا،الإسلأمعن

الهالكين.القوممنيكونوالاكي

خطبةتكونأنعشيرتهفيعاقلالر؟ةوقتفيبهاشهضخطبةألهدلموععست

وهي،موتهقبلعحتمالئةلخةؤشتل!الثهرسولبهاتنبأوقد،بمكة(1ز!غتة)غميروبنش!ئل

كمافأداهاسمعهاكأنماساعتها،المدينةفيبكيرأبيخطبةأشبهتإذ؟ةبيجع!هلردانخطبة

أليه،عن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبيبنسلمةفعنفيها؟شيتازادثمسمعها

جاءيومعمبروبنشهيلإلىنظرت:قالالخزاعيالحمواءأبنعديبنعمروأبيعن

الصيحأمرتولىالذيوهويزيد!أبو،قريشخطيب!العامريالقرضيشصسعبدبنعمروبنشهيلهو(،

الق!رسولفتحلماأنهورويوغيرهما،"الصحيحينفيذلكيا!للنبيو!رأجعتهوكلامه،بالحديبية

نفولععرو:ابنسهيلفقالط؟ئقولونماذا:فقال!البابعضادتيعليدهفوضعخرجثمالبيتدنيمكة

عليكمتثريبلاةيوس!اخيقال!كأفول:ففال+فدرتوقد،كريمأخوابنكريمأخخيزا،ونظنخيزا

اللهعبدعنحاتمأبيابنوذكر.المؤلفةمنالإبللهنمئة!النبيأغطاهفبمنإسحاقابنوذكره.اليوم

منالدلائلفيالبيهقيوروى.أسلمحينمنالإسلاممحمودسهيلكان:الشافعيعنأبيهعنأحمدبن

خطيبا،علينايقومفلاشهيلثسيتيأنزعدعني:!للنبيعمرقال:فالالحنفيةبنمحمدبنالحسنطريق

مححدايعبدكانمنلهم:فقالعمرو،بنسهبلقام!النبيماتفلما.يوقاتسزكانفلعلهادعها:فقال

فهـيتيه،أنزع:قولهفيالمحزأنخالويهابنودكر.يموتلاحياللهن!فاللهيعبدكانومن،ماتقدمحمدافإن

طاعونفيماتحتىبالشاممقيتماشهيليزللم.الكلاميستطعلمثنيتاهنرعتإذاوالأعلم،أعلمكانأنه

*412-2/212الإصابةانظر:غفواس
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التيبكرأبيبخطبةفخطبنا،السيفتققدوقدمكة،إلىع!ألئةغقيهؤ!م!لضاللهرسولنعيئ

قدمحمذافإنمحمذايعبدكالطقن،الناسأيها"يا:فقال،اه!عمسكأنه،بالمدينةخطب

بينوهوإليكمنبئكماللهنعىوقد،يموتلاحياللهن!فاللهيعبدكانومنمات،

:قال،اللهانتعلمواألم.احليبقىلاحتىالموتفهو،أنفسهمكمإلىونعاكم،أظهركم

قئل!يمن!تقذرشولممحخيذالأوما!:قالثم.135الزمر:9(قيتونوإتهممحمت!ئك!

نفممىفى!:وقال،4411عمراد؟آلأ(آغعحلغل6أنققتغفتلآؤفات1لمحاينآلقشهمل

؟أ88:عصفلا1(وخههرالأهالليفئو!كأ:تلاثم.!185:عمرانل11(أتؤلمحقذالقة

تامة،اللهوكلمة،قائماللهدينفإن،ربكمعلىوثوكلوا،بدينكمواعتصموااللهفاتقوا

."خيركمعلىاللهجمعكموقد،دينهوكيز،تصزهمنناصرالثه!اذ

حق.بهجاءماوأن،اللهرسو!محمذاأن"أشهد:قال،بمكةشهيليعمزكلاأبلغفلما

.(1)"تكرههلامقافايقوم:ليقال!،صنعتمالقةغقيهؤكهميماللهرسولمعتيالذيالمقامهوهذا

علىكفهامعاويةطابقتحينوابيهال!ظ)؟(بنشزخبيلمنك!انماهذأغراروعلي

لهم:وقالاالعهد،ونكثالجميلبمرانمنيحذرانهمفقاما،الردةعلىوأجمعوا،الصدقةمنع

يتنقلواأنفيتكرمونالشبهةكلليكونونالكرامإن،التنقلأحراربقوملقبيحهذاإذوالفه"

وال!فبيحأالباطلإلىالحقوعنالجميلعنبالرجوعفكيفالعار،مخافةمنهاأوضخإلىمنها

.(3)"اذهيومناإلىمجامعتهمعلىلنادموننا4هذا،كلقومنانمالنلاإنااللهم

.6/421سعدلابنالكبير،الطبفات(1)

فيقاتل.!اللهرسولعلىوقد.صحبةله:البخاريقاليزيد.أبوالأسود،بنالسمطبنشرحبيلهو(2)

منشرحبيلوكان.اليرموكوشهدعبيدةأبيمعالشامقدمأبوهوكاد،الشرقعلىالأشعثوغلبالردة

ماث:ربهعبدبنيزيدفال.عظيمأثربهاولهمعاويةمعصفبنشهدعمرأبوقال.القادسيةأهلفرسان

،023-3/932لاصابةا:انظر،وألبعيناثنتينسنة:غيرهوفال.ا!بعينسنة
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،(1)حاتمبنعدىستدهمفوثبط،الإسلامدينعنيرتدواأنطئبئقبائلوهمت

وإن،والآخرةالدنياأصبتمالإسلامدينعلىأقمتمإنإنكمطيئ،معشر"يا:فقال

قلتحازكؤتغاذاللهأنوعلمتم.عنكمالدهوأستغنى،والآخرةالدنيا!سرتمعنهرجعتم

تكمصدقاعليهفوفروا،أمتهفيبأمرهمقاقدخليفتهوهذا،ع!ألتةتخهؤلمملىمحمذاقبفنبيكم

أسدمنالردةأهلقتالإلىويخفوأ،الأجلويفرب،الماليمحققئعهافإنتمنعوها؟ولا

وشخعانهم،الجاهليةفيأقياالمفإنهم؟غزوهمعلىعزمقدالخليفةن!ف؟وقزارةوغطفان

.(2)"والسلام،أمسمنكمخيراليوموأنتم،الإسلامفي

الصحابب)2(الطائيئمهلهلبنالخيلزيدالآخررئيشهمفيهمخطبمنهاوبنحلي

الخير)4(.زيذعتمانتةغقيهؤدمملؤاللهرسولسماهالذي

سنة:وقيلتسع،سنةفيأسلمالمشهور،الجوادؤتد،الطائيبنعبد،اللهبنحاتمبنعدفيطريفابوهو(1)

الشعبي:قالبكر،أبيإلىقومهصدقةوأحضر،الرذةفيإسلامهعلىوثبث.ذلكقبلنصرانياوكانعثر.

اتعرفني؟:ففلتفاستفبلته،عنيويعرضللرجليفرضفجعلقوميمنأناسفيعمرأتيت:عدفيعن

بيصتقةصدأولإن،أدبرواإذوأقبلمتغدروا،)ذووفيتأنكروا،إذوعرفت،كفرواإذآمنت،نعم:فال

صفينوشهد،الكوفةسكنثمالعراقفتخعديمشهدوقد.طث!صدقة!اللهرسولاصحابوجوه

بلغ:السجستانيحاثمأبووقال،سنةومئةعشرينبلغ:خليفةتال.أسنوفدالستينبعدمات.عليمع

.147-47"/4الإصابةانظر:وثهـانين،مئة

إلىالكتابلسبةالمحفقذكركذا.الجبورييحيىالدكتورتحقيق،64-63ع،للواقدفي،الردةكتاب(2)

أشعارفيالنبويةالمراثي:قيذلكتفصيلوانظر:الكوفن،اعثمابنإلىمنسوبأنهوالأرجح،الواقدي

.138-137ع،عقابس!شلمحمد،الصحابة

ماتعمر:أبوقالالخير.!زيذالنبيه!سوتسع،سنةفيوفد.الطانيزيدبنمهلهلبرالخيلزبدهو(3)

شجاغاخطيتاشاعزاوكان،قالعهر،خلافةفيماثبلةوقيل،!اللهرسولعندمنمنعزقالخيلزيد

وفرسانهملجاهليةاشراءأحدوكانكليبةالأثرمنجثفوسةأمهاسمةالم!قبانيوفال.مكنفأبايكنى،أ!يرك

يدلثبتإنوهذا،دا"الرذةقيوثيمةلهوأنشد.وطولالجسمبحسنموصوفاطويلاجسيماوكانالمعدودين

.623-2/622الإصابةانظر:!النبيماتحتىوفاتهئأخرتأنهعلى

.46-63!ر،للواقديالمنسوبالرذةكتاب:فيخطبته:انظر(4)
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اجابت!كيجيبوهلم!ولكنهم،تميمبنيقومهفي(1)بدليبنالزبرقانخطحتوبنحوهما

وقدبكر!أبيمنبصدقاتنااولىوأدثهنحنهذا،يا:بعضهملهقالبلشيديها،طيئ

صدقاتنا.فرذ،لسبيلهمضىقدوالآنمحمد،إلىبهالتمضيإليكودفعناها،إليكجمعناها

.(2)ركبأبيعلىبهاقدمثميردها،لاانوأقسم،بدليبنالزبرقانفغضسب

لووقالوا:ع!ألتةغقيهؤلهممد!النبيموتبعدالقيسعبدشغبتالبحرينفيوهنالك

الجارودالصالحالصحابطالملذذلكفبلغارتدوا.أدنيلبثوا!ثم.ماتلمانبيامحمدكان

إني،القيسعبدمعشر"يا:فقالفخطبهم،قامثم،فجمعهم3!يففبعث،(3)المعلابن

بداعماسسل:قالواتعلموا.لمإنتجيبونيولا،علمتموهإنبهفأخبرونيأمرعنسائلكم

قالوا:9دترونهأوتعلمونه:قال.نعم:قالوأ؟مضىفيماأنبياءللهك!انأنهتعلم!ن:قال،لك

توا،ماكماماتغقيهؤلم!لىع!لىدتةمححذافإن:قالماتوا،:قالوا؟فعلوافما:قال.نعلمهبللا،

اللهإلاإلهلاأذنشهدونحن:قالوا.ورسولهعبدهمحمذاوأناللهإلاإلهلااناشهـدوأنا

.(4)إسلامهمعلىوثبتوا،وأفضلنا"سيدناوانك؟ورسولهعبدهمحمذاوأن

لحسنالزبرقانولقبالحصيناسمهكان:يقالط،السعدفيالتميميالقيسامرىبنبد!بنالزبرقانهو(1)

بكر.أبيالىالردةفيفأداهاقومهصدقإتوولاه،!اللهرسولعليوفدالقمر.أسماء!موهو،وجهه

.155-55"/2الإصالةانظر:،معاويةخلافةإلىالزبرتانعاش

.69-68ص،الشيبانيحارثةبنالمثئىوذكرالعراقفتوحمنن!ذةيالرذةكتابانظر:!2)

ولفالمنذر.أبو،العبدفيالعلاء،بنالجارود:وقيلالمعلىبنعمروابن:ويقال،المعلىبنالجارودهو(3)

الشاعر:تالفاستأصلهموائلبنبكرغزالأنهالجارود

وائلبنتكزالجاروإجزدكماجانبكلمنبالخبلفدسناهم

تلجارودوبقيأجدبتالقيسعبدبلادأذبذلكتلقيبهسببأنالسكنبنوحكى!القيسعبدسيدوكان

بشز،جزدهمالناسفقالأخوالهإبلفجربت،أخوالهوهمشيبانبنقديدبنيإلىبهافتوجه!إبلهمنبقية

!ث!الحبيوسسرالأخير،القيسعبدوفدقيع!ثرسنةالجارودوقدلم+فذكرهالشاعر"فقالالجادود،فلقب

ابنوقال.وأدناهوتربهبهفرح!الدهرسولكلوافداقدم!الجارودلما:قالأنسعنالطرانيوروى.بإسلامه

الجارود،عقبةلها:يقالفصارت،الطينبعفبةفارسبأرضقتل.دينهعلىصليتاالإسلامحسنكان:إسحاق

خلافةإلىبفي:وقيلمقزن،بنالنعمانمعبتهاوندتتل:وقيلعمرخلأفةليوعشرينإحدىسنةوذلك

.412-1/441الإصابةانظر:،عثمان

.3/203والملوكالرسلتاريخ(4)
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بالتقن،المحصورينصحابهأفي(لبيلي)1بنزياأيقفالمعمعةوقتالزذةأهلقتالوفي

أهلئقاتلوذأنكماعلموا،الناس"أئها:لهمويقول،فيحزضهم؟إياهمبكرأبيبمذدفيرخا

وهذا،اللهشاءإنإليهمناهفسفإفي؟سيوفكمواشخذوأ،أسلحتكمظهروافأ،وكفرليد؟

والطفر"أ2(،بالنصرفأبشروأ،لجبعسكرفيلكممدأاجاءكمقدجهليأبيبنعكرمة

8والحربالجهادخطبربم

الثهمازولالجهاد،اللهسبيلقيالجهادششامهذروةفإنالأمر،رأسقالإسلامكانإن

ألفيناهاالناستقذموابهوماالصحابةحياةتدبرناولو.كثيرةمواطنفيالمؤمنينمنالمنافقين

لائم*لومةفيهيخافونلا،الكريملوجههخالضاتعالىللها4جهاكئهاتكونأنكرتت

الملالئمةالمحتلفةالمعانيفروعهافيواورقمتالخطابةفيهاأزه!تضخصيبةلأدالجهادإن

يلى:ماعلىالمعانيتلكتصشيفويحكن.الحربوخوضوالقرالحللئزاليالناسلحشد

الجهاد!إلى)الندب

يندبالصذيتيبكبرأييكخطبة،إليهالناسلندباكالخطبةعادةالجهادإلىالسيريسبق

الق!كفاهدثهعجلومن،حسبهفهيبلغهافمن،جوامعأمرلكلإن"ألا:الشاملهتحإلىالناس

جسبةلالمنأجرولا،لهنا!يإلالأحلىدينلاإنهألا.أبلغالقصدفإنوالقصد،بالجدعليكم

ينبعيتاالفهله!سبيلفيالجهادعليالثوابمنالثةكتابفين4ألا.لهنيةلالمنعملولاله،

بهاوالحق،الخزيمنبهاونخىعليها،الدهدذالتيالتجارةهي،يحعبهأنلمجيمبأنللمسلم

.(3)"والآخرةالدنيافيالكوامة

العقبةشهدفيمنوغيرهعقبةبنموسىذكره،الأنصاريعامربنسنانبنثعلبةبنلبيدبنزيادهو(1)

!مالردةأهلقتالبكرأبووولاه،حضرموثعلى!النبيعاملكانأنهوغيرهالوأقديوذكروبدرا،

.2/586الإصابةأنظر:بكر،أيىالىفسئرهفيس!بنبالأشعثظهرالذيوهو،كشدة

.02؟/3والملوكالرسلتاريخ(2)
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وتحبيبالجهادإلىلدعوتهمهاداجعلهاالتيبالمقدمةبكرأبيمنلنرضى!انا

مقترتاالجديغوزهالذيالعملوهو.بهامريوحسبالأمر،جماعفهو،إليهالناس

وانحلاصة.المغنتمأصابالتجارةكذيكانخشنةبنيؤاستوفاهفعنوالقصد،بالحسبة

يعدبأنطاكتةهزقليأمقابلغهثابالجابيةعبيدةابيعونألىأيضاالصديقندبهم

بحندالمسلمينإخوانكمأمذأن"فرأيت:إخبارهمبعدفقال،المسلمينلحربالجيش

قلوبهم؟فىالرعببهمويلقي،عدوهمبهمويكبت،ظهورهمبكماللهت!ثسدد،منكم

والخير؟الأجرذلكفىواحتسبواوقاعس،أبىبنعتبةبنهاشممعاللهرحمكمفانتدبوا

فالكرامة.(1)"والكرامةالشهادةفهيتهلكواوإن،والغنيمةالفتحفهونصرتمإنفإنكم

بحياةكرامة!إماالنعر،بعداليربييشةكرامةإما؟المجاهديندعوةفيالأصلهيإذن

إليه.ويحفدويسعىالمسلميحمدهمماوكلتاهما.الشهادةبعدالسعادة

كتبوقد!شكلنة،(2)عقبةبنالوليدخطبةعشمالطخلافةفيالندبخطبةأمثلةومن

سلامه،!إوشجاعتهوبأشهتخدتهترضىئمنالكوفةاهلمنبرجلييبعثانيأمرهعثمانإليه

ذاكراخطيئاالوليدفقام،الافعشرةأوآلافتسعةأوف3اثمانيةفي،بالشاممعاويةإلى

م!نمأندبأنيأمرنيالمؤمنيناميرالمبكتب"وقدقائلآةثم،المسلمينعلىوفتخهاللهنصز

جاشتقدفإنهم،الشأمأهلمنإخوانكميماون،الآلافالئمانيةإلىالآلافالعشرةبينما

ابنشليمانمعاللهرحمكمفانتدبوا،المبينوالفضل،العظيمالأجرذلكوفي؟الرومعليهم

.(2)"الباهليربيعة

.34عللأزدي،،الشامفتوح(1)

الوليدأسلمكريز.بنتأ!وىأمهمالأمه!عفانبنعثماناخو،الأمويمعيطأيبنعقبةبنالوليدهو(2)

بنسعدعزلبعدالكوفةفولاهاسئخلفأنإلىعثمانكنففيذلكبعدالوليدنشا.الفتحيومعمادةوأخوه

وكان:يالزبىمصصبتالجواذا.شاعزاسجاغاالوليدوكان.عزلهثمذلك،الناسواستعظموقاصأبي

وعشرينخمسسنةالكوفةالوليدولايةكانت:خلبفةقال،ماتأنالىبالزقةاقام.وسراتهمتريشرجالمن

الحراني:عروبةأبووقال.وعثرينتسعسنةوعزلالفومأميروهوأذربيجانغزا.وع!ثرينثمانسنةفيوكاذ

.176-6/416الإصابة:انظر،معاويةخلافةفيووات
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(دبالجهاءغرا)ال!

الحق،الوعدواقترب،الموتلهاوبرزللبأس،الصفوفاصطقتماإذاحتى

منهمخ!طيمبالمؤمنينإلىوثب؟جهدهأخيرالشيطانوحاولأصحاتجا،نفوس!وحذثت

للمجاهدينالفهأعذهوبما،الصالحينلعبادهالقبوعدويذكرهمالدنيا،أمرعليهميهون

همقهممنهممستحفزا،العاليةتاج!دلاو،الكريموالنزل،المقيمالنعيممنالجنةفي

والرميوالشدالضربعلىإياهمحاثا،سبيلهعنالصاذيناللهأعدأءإلىلينهضوا

النصر.مطئةالصبرفإنماوالصبر،

السلاحكانتالحربمواطنمنالموطنهذافيالخطابةأنزعمنالون!غاليلاوربما

الخطابةوكانت؟المشرئبةالنفوسفيالحماسةتشمبالذيوالشزز،المعلىوالقذخ،الأمضى

رجاليثعاورهاوكان،اش!يدحوأرجىوأجلصوتا،وأعلىعددا،أكبرالموطنهذافي

الموقف.هذافيإلاقبليخطبنسمغهأمنمنهم،يخطبونسمعناهم

بعثلمتئميه:منالينادىحتىبالخلافةأ!محكئنمالتةرالصذيقبكرأبوبويعإنمافإنه

فمابكرابوأما.عسكرهإلىخرجإلاأسامةخندمنأحدبالمدينةيبقينلاألا،أسامة

يقولهمماوكان،إليهاللهقبضهحتىحياتهمذةاللهسبيلفيالجهادعلىيحفالناسانفذ

للمسلمينبغيكماالثهسبيلفيدا!جلاعلىالثوابمناللهكتابفيلهمان"ألا:خالبهفي

بهاوألحق،الخزيمنبهاونحىعل!يها،الثهدلمالتيالتجارةهي،بهيخعئ!أنيحبأن

يمزقرغلىآدئكاقلاتوأةآلوينتأئها!خلىؤغ!:اللهقولإلىيشير.(1)"لآخرةواالدنيافيمةلكراا

إنتكضخيرذصلكومنكع!مفنآؤبآقؤصلكؤالئعل!مبيليىؤتخالدونىي!ولمالهبأللملؤصيون!%يمعذا+نقئنجيكو

ذلدعذلأختئظقلمئتةؤقشبهنالأنهرمخئهامنتخرىولذخقكؤححميلكؤذلؤلبئ!تقمقتغتونكشنم

.!13-81:الصفأ(آئئؤصم!ويمثزفركقؤفغأدئعئنلنقرمخئوتهاؤأخرى!العطبلمأنقؤز

.3/839والملوكالرسلتاري!(1)
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تحزضاقئغ!ةتدأزعمرو)1(بنتللخنساءخطبةالصحابةبعفكتبتروىاكما

سبيله،فيالمجاهدينعبادهاللهوغدبماوتذكرهم،القادسيةفيالقتالعلىأبهمناءهافيها

هوإلاإلهلاالذيووالله،مختارينوهاجرتم،طائعيناسلمتمإنكمتنييايا:فتقول

خالكم،فضحتولا،أباكمخئتما؟واحدةامرأةبنوأنكمكماواحد،رجليلبنوإنكم

الثوابمنللمسل!مينالثهأعذماتعلمونوقد.نسبكمغبرتولا،حسبكمهحنتولا

الدهيقول،الفانيةالدارمنخيرالباقيةالدارأذواعلموا،الكافرينحربفيالجزيل

(تقيطوئلعتكخآلئةؤأئق!وأأو!ارووصابروأأضبروأءامنواأتذيمنىتأيقا!:تعالى

عدوكمقتالإلىفاغدوا،سالميناللهشاءإنغذاأصبحتمفإذا،128":عمرانآل9

ساقها،عنشمرتقدالحربرأيتمفاذامستنصرين،أعدائهعلوباللهمسمتبصرين،

وجالدواؤلهيشها،فتيممواأوراقها،علىنازاوجللتسياقها،علىلنهىواضطرمت

.(2)"والمقامةالخلددارفيوالكرامةبالفئمتظفرواخميمهم!ها؟احتدامعندرئيشها

مقصوليسؤالعلىقائمةخطبةاليطةمنالبابةتلكفيعمرعنيروىومما

الطراء"أينفيها:يقول،الجوانحفيالإيماذمنسكنماوتغث،القلوباستمالةمنه

يوربحموها؟أنالكتابفيالفهوعدكمالتيالأرضفيسيروااالثهموعودعنالمهاجرون

ومول،ناصزهومهز،ديتهمظهروالثه،!33:التوبة1(!وءألويمخغلليالهركل!:قال،فإنه

.(3)"!؟الصالحونالثهعبا؟أين.الأمممواريثأهقه

النجي!علىتدمتوقدئماضؤا!سمها،المشهورةالشاعرةالشقمئة،الشلدبنعمروبنتخنساءهي((1)

وكانتشعرها،ويعجبهيستنشدهاكان!اللهرسولأنفذكروا،معهمفأسلمثسليمبني!متومهامع

.7/613الإصابةانظر،بيدهىموبو"!سانخيا،هيه:يقولوهوتنشده

.8182عالبر،عبدلابن،الاسنيعاب(1)

.3/544والملوكالرسلدت!اىل!3)



بالدنيهمائحفزهمالحؤيبيومقومهفيبهاقامالبخلي)1(اللهعبدبنلجريرخطبةومنها

به-وعدهمعمر-وكانالمؤمنينأميرمننفلأ-مدصهربعالمخمسمنلهمبأن؟والأخرة

العدو،هذاإلىألعرغأحديكونن"فلا،الحسنيينإحدىمنهوخيزاذلكعلىزيادةولهم

الحسنيين:إحدىتنتظرونفإنما؟ترجونماونتةمنه،لكمللذيمنكمعليهأشدولا

.(2)"والجنةالغخيمةأو،والجنةالشهادة

كلفيهايهونخطبةبكر-أبيأمرأءمن-وكانالشيبار،)3(حارثةبنوللمثنى

يعظمنلا!الناسأيها"ريا:فيهاقال!لحربهممجرتابهمخبيزاوكان،فارسحرتالناس

السمواد!لثمقيخيرعلىوغلبناهم،فارسريفتتبخهمهمخناقدفإننا؟الوجههذاعليكم

.(بعدها")4مااللهشاءإنولها،عليهملهتقناقنواجترأ؟منهمويلناوشاطرناهم

شيهيه.العمحابةمنكثيرعندالمنئقخةالوعظطريقةسوىللحثأخرىطريقةوهي

باللذاذةويغريهموالغئم،بالشتبالمؤمنينفيهايطجعالوليدبنلخالدأخرىطريقةبها

"الا:فقالخطيتا،الناسفيقامحينعشرةاثنتيسنةالؤتجةيومذلكفعل،العيشوطيب

إسلامه!وقتفياخئلفعمرو.أبايكنىالشهير!الصحاي،التخليمالكبنجابربناللهعبدبنجريرهو(1)

حووبفيعمروقذمه.الأمةهذهيوس!هوةتيلجميلآ،جريروكانعشر.سنةقبلكانأنهوالصواب

معاوية،إلىلارسموعليوأرسلهالكوفةسكنثم.القادسيةفتحفيعظيمأثرلهموكان،بجيلةجميععليالعرأق

.(1/75الإصابةانظر!وخمسرو،أربعوقيلإحدىسنةماتحتىقرفيسياوسكنالفريقيناعتزلثم

*3/694والملوكتاريخءالرسل(2)

بنالمحنىكاد:شئةبنعمروفال.صحبةله:حبانابنقال.الخميبانيبنسلمةبنحارثةبنالمثئىهو(3)

علىفدمثم؟نسبهصرفةقبلوقائعهتأثيناالذيهذامن؟فقالخبرهبكرأبافبلغالسوادعلىيغيرحارثة

أهلوأقئلفارسأهلبهماقاتلإسلاكافيهمفانقوميعليابعثنياللهرسولخليفةيا:فقالبكرأبي

مسعودااخاهوبعث،وفارسالسوادأهلعلىوأغارفقاتلالعراقالمثنىفقدم،ففعلالعدو،منناحيتي

يسميهكانعمرأنوذكر.العراقفتوحابتداءذلكفكانالوليدبنبخالدفأولهالمدديسألهبكرأبيالى

شهئماوكانع!ثر.سنة:ويقال،تسعسنة!النبيعلىوقدومهإسلامهكانعمر:أبووقال.نفسهمؤفر

سمةماتأنهالسراجذكرأحد.يبلغهلمبلاءالعراقحروبقيأبلى،الرأيحسنالنقيبةميمونشجاغا

.5/766الإصابة:انظر،القادسيةقبلعشرةأربع

.3/544والملوكالرسلتاريخ(4)
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يكنولمغؤخ!،اللهإلىوالدعاءاللهفيالجهاديلزمنالملووبالثه؟الترابكرفغالطعامالىترؤن

لإقلالواالجوعونولمتما،بهاولىنكونحتىالريفهذاعلىنقارعأنالرأيلكان؟المعاشلاإ

.(1)"عليهأنتمعمااثاقلممنتولأهقن

والراحةالرغدإلىتؤاقةنفولتمافيهفإنأحيانا،الدنيابمهمعالجيشغراءإفيعيهمبولا

،الآخرةفيالنعمةوتمامالفضلسافيمنلعبادهالثهأعذهماسوىوالئضب،العناءبعد

+177:عصقلا9(آلذتمامنىن!جحيمكتنهـتىؤلا!:العظيمكتابهفياللهقالوقد

الموثض(في)استنفارالناس

،النخوةبهايستنفرون،قديمةناجحةأخرىطريقالطرقمنوللصحابةذلك،

عشائرهمفيالصحابةتمماةخطبعليهاأمثلتهمرائعالفيرة)2(.خلألهامنويسشفرون

ساعؤفي،العصبئةخمزعروقهمفيؤيوقدون،الحمتةفيهميوقظونوهم،القادسيةيوتم

هذا.مثلإلالهايصلحلا

قدييملهماذنبعنتكفيزايرومانبرجلينالجدتجذالعصيبالشاقاليومذلكفي

لواءحامل(3)سيقبنوالأشعثأسد،فيالنبوةمذعيخويلدبنطليحةهما؟عظيم

ديئه،ألىوعاجاالدهغ!ج!،إلىتاباوقد.الرذةحروبفيبكيرأيىعاملعلىالمنقلبين

خشئا.الإسلامفيوغاللا

.3/435والملوكالرسلناري!!1)

هالكبكر"معشرياتأرذييومالجاهليةفيقومهيحرضقبيصةبنهانئخطبةالعربصنيعمنمثالها(2)

الدنتة.ولاالمنيةالظفرأسبابمنالصبروإنالقدرمنيخجىلاالحذرإنفرورناحمنخيرمعذور

تاتلواهبكر،احلياوالظهورالأعجازفىمنهأكرمالنحورثغرفىالطعناستدباره.منخيرالموتاستفبال

المعرسة.الكتبدار،1/169هارونبنعيذونبنإسماعيل،القاليعليلأبيالأمالى،،"ذبمنللمناياا!ف

الأقوال،1اصحعلصحابةأنهمامئليهمافيوالقول.إسلامه!وحشنرجعاثم،الردةفيقاماممنوهما(3)

،15+صالحميد،عدحسنعلىبقلمحجر،لابنالفكر،نخبةتوضبحفيالنظرنزهةعلالنكتانظر:

هـ.1/1311ط،الدمام،الجوزيابندار



يومقومهفيقاملهليحةأنطري!فبنموسىروىفقد،(لهليحة)1وهوأحدهماأما

وإن،بهالموثوق،باسمهالمنوهإن،عشيرتاه"يا:فقالسعد،استصرخهمحينالقادلسية

وأقدموا،الشذةابتدئوهماستغاثهم)2(0منكمهؤلاءبإغاثةأحواأحذاأنعلملوهذا

وكزواتصحدوا،ولاشذوا.فعقهلتفعلواأسذاشميتمفإن!ا؟الخيربةالليوثإقداتمعليهم

!؟مواقفهمإلىيوصلهل!يغنونلهزنوأي!(3)تفرونقيريأيم،ربيعةدزلئه.تفزواولا

.(لما"اللهباسمعليهمشدوا،اللهأعانكممواقفكمعنفأغنوا

عاليةخالبةتلك،النافذةكالخزبةفيه،منالصادحةطقيحةخطبةانطلقتفىا

لثمدةبألممها،فيتشبه،مصارعهمإلمط-يؤوبوأأإن-القومتحمل،لؤامة،فشححزة،الوتيرة

خطبعيودنماإحدىهيوقزيقها.آلريحجدقسوتها،قيوتضاهيولأواءها،الحرب

فما،عليهموالده"قشدوا:فيهمالعظيتمأثرهامبيناراويها:قالولقدغزو،ولاالصحابة

عظيملهليحةإلىوخرج،فأخرت؟عنهمالفتقةان!بححتىويضربوفهم،يطعنوفهمزالوا

بل!وحعذهمالمخطوبينإلىلاالخطبةأثرتجاوزلقد.(5)"قتقهأنلهليحةلبثهفما،فبارزهمشهم

بعضا.بعضهاويشعل،بعفيىمنبعضهايقتبس!ناليجذوةغدافكةنه؟كذلكالخطيبإلى

بعدارتدثمأسد،بننوفدفي!مالنبيكلوفدالففدصي،الأسدينوفلبنخويلدبنطليحةهو(11

إسلاقاأسلمثم،الشامإلىطليحةوهرب،بهمفأوقعببزاخةالوليدبننجالدفلفيهم،النبوةوادعىذلك

قيعظيمةمواقفوسيفررووثيمةالواقديلهوذكر،المسلمينمعونهاوندالقادسيةوشهدصحيخا،

أمانتهم!نعليههجمئاكمارأيناا!فنفرثلاثةاتهمنالقدجابر:عنمبشربنالانضلعنسيفقال.الفتوح

إحدىسنةبتهاونداسثشهدإله:ويقال.المكشوحبنوقيس،يكربمعدبنوعمرو،طليحة:وزهدهم

.3/245صابة!لا:نظرا،وعشرين

قتلهفزعليهمالفتلةأصحابحمليالطرادبعدالكتاثبتكتبهتلماأنهوذلكسعد،ناداهمإذعشيرتهيعني(2)

فيمعهمكانوعمننفازا،خيلهاعنهالرت،تؤكلأنتجيلةفكادتافيفابذعرت،الكتائببين

ن!لافهاومنتجيلةعندببواأسد:بنيالىسعدفأرسل،المواقفأهلمنالرخالةوبفيتموأقفهم،

كئاثبهم،فيعمروبنوالربيل،عبداللهبنوغالب،مالكبنوخمالخويلد،بنطليحةفخرج.الغاس

.3/538الطبريتاريخانظر:رحلآ،عشرينفيلكلعلى!انركبافها،عذلهاحتىالفيلةفباشروا

."نري:العرب"لسان،عملهقيبالعجبيأتيكانإذأ،القيرييفريفلان(3)

.539-3/538والملوكالرسلتاريخ(4)

.3/539والملوكالرسلثاريخ(هؤ
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،(1)سيفبنالأشعثاالآخرالرجلقاممنهاهذىكلبل،الخطبةتلكمنهاجعلى

تهذونهذوأئيفروذ!فيريأيمماآشم،بنيدزدثهكئدة،معمثر"يا:لتغيظهمقومهفيفنادى

أشهد؟البأسيكفيكممنتنتظرونوأنتم،يليهمماقويمكلاغنى!اليوممنذموقفهمعن

الزكبعلىجهـثاب!وأنتم،ويقاتلونلهمعتلونوءانهم.اليوممنذالعربقومكمأسوةأحسنتمما

.(2)"تنظرون

قومهلهقالإذمنه،قريبأوطليد4خطبةكأثرالمعركةفيالأشعثخطبةأثروكان

فجنموقفا،ال!ناساحسنونحن،جاهذألتؤبمشنا)2(إنكاتجذكالله"عثر:منهافرغأنبعد

الذيفأزالواونقدوا،فتقذمعك،نحنفهاأسوتهم؟!وأسأناالعرتقوقناخذئناأين

.(!)لمائهماز!ب

وكل!القومقتزأيجيدهكيفاالمةواستنهاضالعزيمةبعثفيالتباريإلىأرأيت

بقومه.خبيرقويمقزيم

تلكفيبسهمهليضرتقومهفيالنخعيئ)5(كعببنليريدوقفنف!يهمهاالوقعهوفي

الموتإلىالعشائرمسابقةعلىيشحعهمفبات،معهالنخعلواءوكان،الخطابيةالملحمة

راكئائي!بسفيع!ثيرسنة!النبيعلىوفدعمد.أبايكنى،الكندييكربمعدبنقيسبنهوالأشعث!1)

الأشعث.فشمي؟الرأسأشعثأبذاكان،حضرموتمزباعصاحبوهو،ملوكهممنوهو،يمئدةمن

الأشعثفقدموجريرالأشعثفيهاجنازةشهدت:حازمأبيبنتيسعنخالدايبنإسماعيل:وقا!

فاحضروأس،اليهشديينمنارتدفيمنارتدقدالأشعثوكان.ارتددتكنتوقديرتدلمإنه:وقالجريرا

وغيرهاوالفادسيةبالشاماليرموكالأشعثشهدثم،يصةفينروةأمأختهوزؤجهفأطلقهفأسلمبكرأبيإلى

عليهوصلى،ليلةبأربعينعليئتلبعدماثأخبار.معهوله،صفينعليمع!شهد،الكوفةوسكن،بالعراق

.88-1/87الإصابةانظر؟،سنةوستونثلاثوله،وأربعيناث!مينسنةمات:وتيل،عليبنالمحشن

كا!39كاس3/28والملوكالرسلتاريخ(2)

."أبس:العرب،لسان،وحقرهصغره:ائبشه(3)

.3/539والملوكالرسلتاريخ(()

تقدموقدبالقادسيةالفتحلواءه!مكانوأنهالفتوحفيسيفذكرهالنخعيكعببندريدحجرةابنقالط(5)

.2/387الإعحابة:انظر،الصحابةإلايؤمرونلاكانواأفهممرةغير
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فكان.الموتعلىالإقبالملاإالموقيمنتقيليسفإنه؟الموتيخافوالاوان،تعالىدتهمرضاة

والجهادبماللهإلىالليلةالمسلمينفاسبقوا،للمزاحفةتهئؤواالمسلمين"إن:بقولهيخاطبهم

بالموتوطيبوا،الشهادةفيمهو!سفان.سبقهفدرعلىثوابهكاذإلااحدالليلةتسبقلاف!نه

.(1)"أردتممالآخرةفاوإلأ!الحياةتريدونكنتمإنالموتمنأنجىفإنهنفشا؟

علىاء(الأبحال)المقارنس

أعدائهمبحالالمسلمينحالمقارنةإلىالساعةتلكفيالصحابي3جتخوربما

تذكرخهماطفةلهخطبةمنعمرو)2(بنالقعقاعكقولط،للحفيظةدماثارة،للنحيزةإيقاطا

ئمبمكانكمكانوالوأنوالله،قويمفيجئتكمقدإني،الناسأيها"يا:الحرببأراجيز

."أصنعكمافاصنعوا؟دونكمبهايطيرواألطوحماولواخالوتها،حسدوكمأحشوكم

أ!(3)اذهمثلفيهمجيعث!يهز!لابكو:أبيبقولفيهفقالوا:يبارز؟من:نادىئمفشقدم

نإآئقؤو%ثتقلىفيتهسنوأؤلا!هقلؤغلآ:اللهقوذالقوممسامععلىيعيدالقعقاعوكأن

ألقهزكانيسخولنئلا!األئومنولقخوديأثموئكصاتألمولىفإئه!قتأثمونت!كولؤأ

.!4،1النساء:1(حكيقاكييهـغا

قومهجميغا:العربفيقيمحبىبنالأشعثخطبنف!يمهاليوموفينفسهالمعنىوفي

ينبغيلاإنه،العربمعشر"يا:الفريقينببنالمقابلة.المحرضؤالخطبةبهذه،سواهمومن

الأزواجتنافسواالدنيا،عنأنفشاألسخىولا،الموتعلىاجرآالقومهؤلاءيكونأن

وترخل)4(.الشهداء"،ومنايا،الكرامأمافطفإنه؟القتلمنثحزعواولاوالأولاد،

.2/965والملوكالرسلتاريخ(1)

تعوت:يقولكانالصديقبكرابا)فى:قيل.الفرسانالشجعانمنكانالتميميئ!عمروبنالقعقاعهؤ(2)

عساكر:ابنقال.عظيمبلاءوغيرهابالقادسيةالفرسقتالفيوله.رجلألفمنصرالجيشقيالقعقاع

،!5!/هالإصابةانظر:،!النبيأصحابمنكانأنهوطلحةمحمدعنسيفوذكر،صحبةلهإذ.يقال

.هلم3/3والملوكالرسلتاريخ(3)

.3/065والملوكالرسلئاريخ(4)
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اللهدينوهو،المسلمونعليهتمراهنمابينالمقارنةمدنىفيالخطبجيادومن

الدنياحطاموهو،المعركةفيلهوأخطرواأعداؤهمعليهتراقنوماوشريعشه،تعالى

أنغمنترونوقد..."نهاؤند:يوملأصحابه(مقزن)1بنالنعمانقول؟الزائفومتاعها

(3)الرثةفهذهلكمأخطروامافأما،(2)مكلأخطرواوما،أخطرتموما،عدوكممنبإزائه

أخطرتمما4سواولا،وتيضتكمفدينكملهمأخطرتمماوأماالسواد،هذامنترونوما

اللهصدواعبداللةواتفى،دينكمعلىمنكمأحمىدنياهمعلىيكوننفلاأخطروابموما

شهيدبينمنالحسنيينإحدى:منتظرينخيرينبينفإنكمالبلاء،فأحسننفسهوأبلى

.(()"ريسيوظفرقريبفتحأو،مرزوقحرب

فيالروموبلدالط،وإيرانالعراففيالفرسبلدانمنبلذاإنقلنا:إذانغلو"لاإننا

القوادلما)5(.هؤلاءأحدخطبةلهتحتهأنبعدإلايفتحلمومعر؟الشام

الصب!على)الحف

العمبرفيفإنالصبر،علىويحثونهم،الثباتعلىالناسقيحضونكانوا،الموقفوفي

عامرعبيدةأبيقولمالمعنىهذافيخطبهمومن.الصمتالصبرثنوإنالخير،كلالخيز

ينصركماللهانصروا،اللهعباد"يا:اليرموكفيللمسلمينالرومبرزثلما!كتهةالجراحابن

منمنجاله!الصبرن!فاصبروا،،المسلمينمعشزياحق.اللهوعدفإن،أقدامكم!يثبت

،بخطوةإليهمتخالواولامصافكم،تبرحوافلاللعار؟ومذخضة،للربوقزضاب!الكفر،

وهوالعراقفتوحفيكثيرذكروللنعمان،الفتحيوممزينةلواءمعهكان.المزنطعائذبنمقزنبنالنعمانهو(1)

وعشرينإحدىسنةب!هاوتداستشهداصبهاد،فتحالذيوهو،القادسيةبفتحعمرعلىبشيرامقليالذي

.6/354صابة!لا:انظر

:العربلسان"،التراهنفيعليهيترامىالذيالسبقوهوالخطر،منماخوذة،الرهانبمعنىا!خطارها(2)

.خهمطر"

."رثث:العرب"لسان!ثيء،كلمنالباليالخسيسالخققالهزتة:(3)

4/131والملوكالرسلتاديخ(4)

.801عس،ضيفشوقيللدكثور،الإسلاميالعصر:العربيالأدبتاريخ(5)
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منألاالصصتوالزموابالدزقط)11،واستتروا،الرماحوألثرعوا.بقتالتبدؤوهمولا

.(2)"الئهشاءإنامزكمحتىالثه،ذكر

ونفي،تعالىالثهرضاالفضائلمنوفيهوأجداها،المعركةفيحيلةأعظمفالصبر

لدىالأميربطاعةمرتهنالصبروتحقيقوالانكسار،بالفرارالمرةيلحقالذيالعار

فيوالشريعةالدينأفىبمنهذا.بأمرهإلايديهبينالرجليتقذملابأن،الصحابة

المؤمنين.القوملأولئكاللهنصرأسبابمنأصيلوسبب،الإسلام

الإنسمانغودهاإذا-(3)وماعبنليئيبئيرىكما-عادةوهو،الراحةالصبروفي

هداك!مقداللهإن":القادسيةيومالجنوديخاطب!تكتةربعييقول،وتعلمهاعتادهنفشه

الصبرأنفشكمفعودوا،الراحةالصبروفي،الزيادةوأراكمبه،وجمعكم،للإسلام

.(()"لهنتعتادوهاتجزغتدعودوهاولا،تعتادوه

(5)الربيعبنحنظلةاليومذلكخطبهمالصبر،على4والثنا،اتجزعمنالتحذيروفي

لامماتجزعوأولا،نفعلكمافعلواوا،سلنااأيهاترجلوا":ففال،ذلمهم!ع!أدتةغقيهالنبيتم!كا

.(6)"الفزعمنأنجىفالصبر،منهبذ

د!ق.:العربلسان،رتة4واحدتهجلد،منالزسةمنضرلمحبالذرق:(1)

.182م!للأزدي،الشامفتوح(2)

أفرا!منوكان.حارثةبنالمشىبهأمدعمركان:الطبريقالعمرو.بنخالدبنعامربنليبعيهو(3)

لإصابةا:انظر،الصحابةلا،ايؤمرونلاكانواأنهممرةغيىتقدموقد.مديحفيالشاعروللنجالثي،الرب

2/454.

،3/535والملوكالرسلتاريخانظر:(4)

يكنى،الئميميالأسيديالكاتب،صيفيبنالربيعابنوا!ثر:،رببعةابن!يقال،الربيعبنحنظلةهو!5)

ويعرف!اللهلرسولكتبواالذينأحدوحنظلة!العربحكيمصيفيبنأكثمأخيابنوهو!ربعيأبا

قيالكاتبحنظلةماث.الجمليومالبعرةأهلقئالفيعليعنتخلفممنوهوالقادسيةشهد.بالكائب

.2/134الإصابةانظر:،لهوعقبسفبانأبيبنمعاويةإمارة

،65"/3والملوكالرسلتاريخ(6)
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فتشرهمالمؤمنينفيالقعقالحقامالمعنىهذاشاكلةوعلىأيضاالأغزاليومذلكوقي

فاصبروا،القومبدألمنساعةبعدالذنرة"إن:وقال!االصابرينمنكانواإنبالنصر،

.(1)"الجزععلىالصبزفآثرواالصبر،محالنصرن!فواحملوا،ساعة

الاشطم،عندالأؤلالفتحوانه؟ساعةصبماالنصرلهمانماالنصر،يجلبفالصبر

موقؤفيأصحابئمعاذبمثرولقد.الكافرينقلوبفيالهريمةوبادرةالمصفىواليأس!

منها:التيمقالتهيؤئدماالدهكتابمنعليهموتلاالصبر،علىوحرضهم،اللهبنصرآخر

لهحلا
والله--الثهرحمةإن؟الحقواولياء،الهدىوأنصار،الكتابومستحفظي،الفرآنلهراء"

اللهفأطيعوا،منصورولناللهشاءإن"أنتم:قالثم،"..لأماف!.؟تدخللاوتجنته،ئنا!لا

.(2)"...الصابرينمعاللهإنواصبروا،ريحكموتذهحتفتفشلواتنازعواولا،ورسوته

لننجاءهمأنمنويخوفهم،المعركةفيالمؤمنينتيظحرببنسفيانأبووكان

دارفياصبحتمالمسلمينمعشزيا"إنكم؟المكارهفيوالصبراللقاء،بصدقإلايكون

أصبحتمواللهوقد،المسلمينوأمداليالمؤمنينأميرعننائين،الأهلعنمنقطعين،القخم

ونسمائهمأنفسهمفيوترتموهموقد،خنقهمعليكمشديدهم،عدليكثيرعدوبإزاء

الثه؟رضوانوتبلغون،اليوممنهمينجيكملاوالثهفلا؟وأموالهموبلأدهمواولادهم

خالقكم،إلىوتقربوأ،بسيوفكمفامتنعوابمالمكروهمواطنفيوالصيراللقاء،بصدقلاإ

.(3)"تمتنعونوبهاإليها،تلجؤونالتيالحصونهيولتكن

جنودهيأمرا!مراءبعضكان،قوتهكامفيوالمفاتل،أفبتهعلىالجيشيكوذولكي

فيهمقاميوتمالبويبيوم!شكتةالشيبافطحارثةبنالمثنىفعلكما،!مضانفيبالإفطار

ثمتفطرواأنالرأيمنأرىوإني،وقضغقةقزقةوالصولم،صوام"إنكم:فقالخطيسا

.(4)"عدوكمقتالعلىبالطعامتقؤوا

.3/563والملوكالرسلتاريخ(1)

.912-812ع،للأزدي،الشامفتوح(2)

.22،ص،للأزدي،الشامفتوح!3)

.3/146والملوكالرسلتار!خ(4)



وشيعته()1(أ!عتهتةدتةعلئيحروبالقتالطفيالى)ال!دعوة

،القتالإلىالدعوةفيخطهمبناوأهأوعليهخرجلمنعليحربوفيذلك،

لهبلفيالبصرةأميرعباسبىبناللهعبدكإيعادبها،الإلما4بناحركب،والتحريفعليه

فيهاوخوفهمفتهذدهم؟بهأمرهموقدالمسيرعنتخلفواحينخطبتهفيالبصرةأهلعلي

.(2)الإخافةأشل

همنها،لهنهيهواحد؟غيرلهفإن،القتالإلىالناستنفيرفينفسهالحسنأبيوكخطب

"أيهاةالخوارجحربمنقدومهبعدوذلك،وأعوانهمعاويةمقاتلةإلىيدعوهمخطبته

خيارى،عندهالوسيلةودزك،الفهإلىالقربةجهسادهفيعدوإلىللمسيراستعدوا،الناس

غموةفيويعكسون،الطغيانفييعمهون،الدينعنكب،الكتابعنجفا؟،الحقفي

بالفهوكفى،الثهعلىوتوكلوا،الخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهمفأعدوا؟الضلال

.(31"اريصنبالتهوكفىوكيلآ،

يمكتهمفواح،الخذلانمنهمعوفالقعود،إلىوركنواواث!اقلواعنهتباطؤوافلما

الله،"عبا؟:الشهيرةخطبتهفيكقالته،والمذمةالملامةمنطويلمسلاسلفيعليهمويشغع

منالدنيابالحياةأرضيتم،الأرضإلىاثاقلتماللهسبيلفيتنفرواأنأمركمإذالكمما

منكأنكمأعينكمدارتالجهادإلىندبتكمآؤكل!أليز؟منوالهوانوبالذل؟الآخرة

فأنئمكفهأبصاركموكأن؟تعقلونلافأنتممألوسة)4!قلوتكموكأن؟شكرةفيالموت

خطبمنمر!عتختلفالخطبةموضوعاتفيخصوصيةمنفيهالمابالحديثالحروبتلكأنردت(1)

كفاليأوم!ثركينضدتكنولم،الإسلامإلىينتسبوناقوايمبينقاممبتدفهي،الصحابةلدىالجهاد

كشانبب،الصحابةحروبفيمزتالثيتلكعلىالزاندةالأغراضبعضفيهاأدكماالكفر،معلومي

البيت.لآلالثأرعلوالحث،القتالعنالمغرضين

.79-5/78والملوكالرسلتاريخانظر:(21

.9!/هوالملوكالرسلتاريخانظر:(3)

:العرب،"لسانالعقلالضعيف:والمالوسمألولص.فهوألش:يقالعتيد،أيعن؟العقلاخهـتلاط:ا!ئس(4)

ألس(.
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إلىتدغؤنحينزؤاغةوثعالب،الذعةفيالشرىأسو؟إلاأنتمما!أنتمدفه؟تبصرونلا

يعتصممجزذيولا،بكميصالبركبأنغما.اللياليشجيس)1(بثقةقيانتمما.البأس

ويضقعأطرافكم،مجيدونولاممادونإنكم،انتمالحربحشاشلبئساللهثغفر.إليه

عقل،ذوأليقظانالحربأخاإن،ساهونغفلةفيوأنتمعنكمما!نيولاتتحعاشون،ولا

بعد،"اما:قالثم،"مسلوبمقهوروالمغلوب،المتجادلونوغلب،وادعمنلذليوبات

صحهمبتكم،مالكمفالنصيحةعليحفكمفأماحقا؟عليلكموإنحقا،عليكمليفإن

عليكمحقيوأما.تعلموأكيوتأديبكمتجهلوا،لاكيماوتعليمكم،عليكمفيئكموتوفير

حينوالطاعة،ادعوكمحينوالإجابةوالمشهد،الغيبفيليوالنصح،بالبيعةفالوفاء

،تطلبونماتنالوا؟أحبماإلىوتراجعوا،اكرهعماانتزعتمخهميزابكماللهيردفإن؟آمركم

.(2)"تاملونماوئدركوا

وإلاالأمر؟حينوطاعته،الدعوةوقتإجابتهالرعيةضكلالفرالإمامفحق

كانكماالإماتمت!نطروالمالعراقأهلولكن،الفهأمرعنالمخالفينالعاصينمنكانوا

لقدحتى،منهميعرفهولانفسهمنيعرفهالذيموققهالحربلامعهيقفواولم،لمجمت

.مرارةيصنعونمماالقلبوفي،غضةالحلقوفيمغموما،أ!شكتةلئةمات

انتهتوماالدنياتحقيرسبيلالقتالعلىالناسلتحضيضعليبنالحسينواختار

فيحقاالمؤمنأمنيةصارتحتىالمنكر،ومعرفةالمعروفإنكارمن،فيهاالناسحالمليهإ

مننزلقد"إنه:عليهوأثنىاللهجمدأنبعدزمجةأدتةقال،وتعالىتباركاللهلقاةالدنياهذه

فلمجدا،واستمرتمعروفها،وأدبروتنكرتتغيرتقدالدنيان)و،توونقدماالأمر

ابنوقالتغئر،إذا:ا!خشتشخس!-الجيم-بكسرالماءشجشقوالم:مصذر8بالننحريكالشخس!(1)

آجزهاوسجيشها:ابذا.أياللياليشجيشاتيذلا:ويقالكور.أيوشجيشق!جش4ما:الشكبت

سجس!.:العرب"لسان

.9،/5والملوكالرسلتاريخ(2)



لاالحقأنترونألا.الوبيلكالمرعىعيشدوخميميس!الإناء،كضبابةصبابةإلامنهايبق

الموتأرىلاف!نييخقا؟الفهلقاءفيالمؤمنليرغبئ؟عنهيتناهىلاالباطلوأن،بهيعمل

.(1)"امزبإلاالظالمينمعالحياةولا،شهادةلاإ

،ينهزمونفكادوا(2)جولةجالواوقد،الوقعاتبعضفيجيشهميمنةعليعيماويقبل

دا"عتابالصبرونصحهمفأعتبهم؟ي!فاتلونمنب!زاءمواقفعهمإلىفرجعواأستدركواولكنهم

مجلبةفهوالوحيهة؟عاقبتهمنوخؤلهنهمالفرأر،منحذرهمثم،والسكينةبالثباتلهم

المفدزالإنسانعمريزيدلاالموتمنالفراروإن،والمذلةالفقروفيه،للرثمسخطةللعار،

"فالآن:!غنةقال،الذميمةالسوءبصفاتحياتدثسهمنلهخيرفودهمنالمرءفموت؟له

ربه،مشخكاأنهالمنهزلمليعلئم،باليقينغؤج!اللهوثبتكم،السكينةعليكمنزلتفاصبروا،

واعتصاز،الباقيوالعاز،اللازموالذلم،عليهغؤخلالثهقؤتجدةالفرارفيإن.نفشهوموبق

فموت؟ربهيرصيولا،عمرهفييزيدلامنهالفادوإن،،عليهالعيشوفساد،يدهمنالفيء

عليهالما)3!.يلا!قإلوالها،بالتأئيسالرضامنخيمالخصا!هذهإتيانقبللمجقاالمرء

علىوتعاهدوا،الشيعةبعفستلاوتمالحسينأبنهوقتلعليالإما!ماتإذاحتى

غقيهؤش!،م!دئةاللهرسولأصحابمنفارشاامزهموولوا،النبيبيتلآلوالثأرالتفاني

دارهفيإليهأجتمعفقد؟أ!تهتةلئة(4)؟زصبنشليمانهو،والبيانالأدبفحولمنوفحلأ

.4"4-4"5/3والملوكالرسلتاريخ(1)

جلودا.:العرب!لسانكروا،ثمانكشفواإذا:جولةالانومجال(21

،5/52والملوكالرسلتاريخ(3)

فاضلآ،خ!ئزاوكان.!النبيفغيزهيسازااسصهكان:يفالالحزأفي،الجونبن!زدبنشليمانهو(4)

خرين1فينجبةبنوالمسيبهوقدمثمعنه،تخلفثمالحسينكاتبكنكانثمعلي،معصفينشهد

فقتل،مروانبعسكرالهـوردةبعينزيادبناللهغيدفالتفاهم،لاف1أرلعةوهمبدلههالطلبفيفحرجوا

ونسعودئلاثتتليوملسليمانوكانالآخر،ربيعشهرفيوستينخمسسنةقيوذلك،معهومنسليمان

المسيبورأسرأسهولمحلف!اث،بسهمر!اهنميربنالحصينبنيزيدسليمانفتلالذيوكانسمة،

.3/172الإصابةانظر؟،مروانإلى
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يزأ!،إذالليثكماخطيتافيهمفقا!،يزيدوناوووجوههمالشيعةفرسانمنرجلمئة

فيها:فال،الآؤبةإلىالراغبينبالذنبالمقزينوإنهاض،والتوبةالندمفيفذةخطبةوقال

رسوله،محمذاوأنالفهإلاإلهلاأنواشهدوبلاءه،آلاكأهوأحمدخيزا،اللهعلى"أثني

المعيشة،فيهتيهدثالذيالدهرهذاإلىآخرنايكونلاأنلخائفرروالدهفإنيبعد،أما

إناخير.هولما؟الشيعةهذهمنالفضلأولياتجورفيهوشمل،الرزيةفيهوعظمت

وبيناقدموأفلما،القدومعلىونحثهمالنصر،وئمنيهمنبينا،آلقدومإلىأعناقناتمدكنا

وعصارتهوشلالتهنبيناؤتدفيناقتلحتى؟يكونماوانتظرنا!انص!برتووأذهناوعخزنا،

اتخذه،يعطاهفلاالنضفوشهمأليضزخ،فلايستصرخجعلإذ؟ودمهلحمهمنوبضعة

فسلبوه.عليهوغذؤاألهتصدوه،حتى،للرماحودرية،للنبلغرضاالفاسقون

الله،يرضىحشوالأبئءالحلائحلإلىترجعواولارلمحم،شجطفقدافهضوا"ألا

هابهمافوالثه،الموتتهابوالاالاتبيروا.أوقتتهقنتناجزواأندونراضئاأظنهماوالله

أنفسكمظلمتمإنكم:نبئهملهمقالولإذإسائيلبنيمنكالأولىكونواذذ.لاإقماامرؤ

ا!ف؟بارئكمعندلكمخيرذلكمأنفشكم،فاقتلوابارئكمإلىفتوبوا،العجلباتخاذكم

علمواحينحتىبالقضاءورضوا،الأعناقومدواواللهالزكبعلىتجثؤا؟القومفعل

مامثلإلى)عيتمقدلوبكمفكيف؟القتلعلىالصبماإلاالذنبعظيممنينجيهملاأنه

قوةمناستطعتممالهموأعدوا،الأسنةوزكبوا،السيوفاشحذوا؟اإليهالقومأعي

.(1،)املوتستنقرولط،تدغؤنحينتدعواحتى؟الخيلرباطومن

كقول،نفوسهمفيالشديداه!عقوعلىتدثناماالخطبةهذهعلىتعقيئاكلامهموفي

لقتلتها،ربيويرضيذنبيمنيخرجنيقتليأنأعلملوفواللهأناأما:نفيلبنسعيدبنلدخا

ماكلانالمسلمينمنحضرومناللهفأشهد؟عنهونهيناقبلنا،كانوأقولمبهامزهذاولكن

.5/554والملوكلس!لاتايلخ(1)



علبهاقؤيهمالمسلمينكلصدقةعدويبهأقاتلالذيسلاحيسوىاملكهأصبحت

.(1)كلذمثلعلىنفسهمنفأشهدهمختشبنالمعتمرأبووقام.القاسطينقتال

إليه،يعوجواأن،بالباحثينأولىضزببنشليمالخصاحبهاومثلالخطبةتلكقجثل

دراستهعنيكونوالاوأنالعصر،ذلكأدبعلىيحكمونوهمأعينهمنضتفيجعلوه

.(2إالغافلينمن

عبار؟فيذلككلفصاغ؟نفسهولوعةومعارقه،موأهته،سليمالطاستجمعلقد

شتننعلىتمضيخلل،ولالغوولافيهاحشؤلاتدلهئقها،علىقتينةتوثبها،علىلمحكمة

وبيعبالمولتي،والاستخفافالتفانيعلىالمخاطبينخملوغايته،غايتهترلهتواحد

ووعدواخذلوا،إذالقومحالمنيعلمهبمالذلكاستعدوقد.العالمينربللهأنفسهم

ويسألئضزخ،فلايستصرخوهوالقتيلالخسينمشهدإلىإياهمفعيذأفأخلفوأ،

وجعلوه،حزمتهفاستباحواشزفا،وأدنىقدزا،أقلقايلو؟وكانيئضف،فلاالنضف

يبقلمحتىتقتيلأ،الاكرمينالنبيبيتآلوأهقهوقتلوه،دمهوسفكوافسلبوهغرضا،

لمشهدوإنه.أمئةبنيخليفةالىالكليماتالنساءمعحملوهمانشقتانأوتشمةإلامنهم

الأسيفة،القلوبفياللاعجالحزناعتصيازإليهالإشارةمنالخطيبأرادمؤثردرامي

نظيرفيالقتلعليهموهؤنواستبسلهم،أنهضهمبغيتهإلىمنطقهمناطمأنإذاحتى

منالأؤلينالقومعنالقرآنحديثمنلأمثالالهمضربثم،الكريمالطاهرللديمالثأر

صاحتناأنغير.حاالمتلكقويمأسماععلىيتليإذاالشحرلهغلوللقران،إسرائيلبني

بالسجع،ومزة،بالاستفهاممرةتصريفا؟خطبتهفيالقوذيصزفكانلمحزليبنشليمان

.5/555والملوكالرسلتاريخانظر:!1)

أرقىإلىأمئةبنيوععرالراشدينالخلفاءعصرفيالخطابةوصلتففد"ولالجملة:الباحثينبعضتال(21

،17هص،جمعةلطفيلمحمد،والخطابةالأسلوبدا،الإسلاميةالعصورمنغيرهمافيإليهوصلتط

.م9991القاهرة،الكتبصا!،جمعةلطفيرابحمراجعة



فيدفغيهمبمعواطقهمليحزكشتىمذأهببهمفيذهببألا،ومولتالتنبيه،بالجناسومزة

عملهفيوهو.إليهأعناقهممنثنيهة،لهمنقادونوهميريد،ماإلىجذئايجذتجمأودفغا،

أصحابه.نفرسفيعقةصمايعرلهتالذيالمداويالطبيباوالماهر،كالرائفدكله

صوئها(ولم،الحرب"داب

وأصولوأخلاقها،الحربأدبعلىالكلاممنخطابتهمفينصيئاللصحابةإذ

ومراس،واسجةوخبر؟،دقيقهصرفةعلىفدلواذلكفيتحدثوا.!ومكايده)1وجتلهالقتال

قبلكانمنومنهم،الثهسبيلفيمجاهدينالعمرسوادأفنواوقديكونونلاوإص.طويل

!؟والحربالقتالبأفانينبصلإامقاتلآغبار،لهيشقلافارشاإسلامه

ينفرطلكيلاأصيبوا،إذايعهدونقدانهمالصحابةعندالحربادبمنكان

منوأنهم،الموتيهابونلاأنهمخفيطزفمنجنودهمإلىيوحواولكي،الجيشمجقد

النعمانأنرؤؤا.الشهادةوإماالنصرفإماأبذا؟ك!تقتلونوأنهممقذمها،فيالصفوف

بنحذيفةفعليكمأصبت"إن:فقال،الناسخطبثمبنقاؤئد،كتائبهعتىمقرنبن

قيس!فعليكماللهعبدبنجريراصيبدمان،أدثهعبدبنجريرفعليكمأصيبوإن،اليمان

04(2)
همكسوح((.بن

فأتثمصاحبهقاماحدهمأصيبإنالجيسعمرفيتمدوننفبرأربعةفهؤلاء

نأالخطبةبعدأيقنتالنعمانجيشفيجندتاكنتولو،أمرهالثهيقضيحتى،وأكمل

وشد،عرقكعرمهفقؤى؟حياتهالنصرثمنكاندمانالثهبحولالنصرعلىعارلمالأمير

وأالنصير:الحسنيئنديدنكل!ماتاهفمرت؟ثمجاعتكوأيفظ،همتكبهمتهوزاد،أزرلس

.لشهادةا

الركنللعميد،ومصادرهأصوله:الإسلاميالعسكريالفنانظر:العسكريةالوجهةمنهذافيل!فاضة(1)

هـ.1/9041ط،بيروتوالنشر،للتوزيعالمطبوعاتشركة،521-19صسويد،ياسينالدكتور

.4/151والملوكالرسلتاري!12)
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ماخاطرهعنويكشفون،تشتبهماللجيشيبئنونأفهمالحربفيادابهمومن

ف!ذا،بهمفبدأناالخروزيةهذهإلىبناسارلو:يقولونالناسأنهمثلاعليابلغفقد؟يلتبس

"أما:قالثمعليهوأثنىأدلهفحمدالناسفيفقام.إلىذلكؤخهنامنوجفنامنهمفرغنا

خرجتالتيالخاوجةهذهإلىبناسارالمؤمنينأميرانلو:قولكمبلغنيقدفإنهبعد،

إليناأهئمالخارجةهذهغيروإن،المحلينإلىؤجفناممهمفرغنافإذابهم،فبدأناعليه

ويتخذواملوكا،جبارينيكونواكيمايقاتلونكمقويمإلىوليميروا،ذكزهمقذعوا،منهم

.(1)"الؤخأللهعباد

خطبهملماحروبهبعضفيعليفعلكما،الملأقاةبميعادالجيشيغيمونأنهمومنها

تلاوةوأكئروا،القيامالليلةفأطيلواغذا،الجيشلاقواإنكم"ألا:بقولهخطبتهختمثم

.(2)"...القراق

علىفيكونون،كلمتهويؤثف،قلبهعلىويربط،الجيشيجمعكاهذا!لفصنيع

بأسهم.يخترمخورولا،بينهمضعفولا،فيهمهوانلاسواء،عدوهمالتال

البطليالوليدبنكخالدفلرجل؟وتقسيمهوتنظيمهالجيشوض!الخططأما

رايهعليمتراضينقوفايقاتلوالاأذينصحهمفهومنها؟طرقافيهايوردخطبةايخئديد

.والإمارةالظهورحهمبسببهاأكبروإن؟تنبغيلاسيئةفإنه،ششىرايالخعلىوهمواحد؟

معركةفيقولهوهو،الوقتفيواحدأميرمنلابدإذ؟الإمارةبتعاوريكونوإصلاحها

البغي.أوالفخرفيهينبغيلاأدئهأياممنيولمهذا"إن:عليهواثنىاللهجمدأنبعداليرموك

علىقوفاتقاتلواولا.بعدهمالهيومهذاف!لن؟بعملبهمالثهوأريدوا،جهادكمأخلصوا

يعلملووراكأكمقنوإن!ينبغيولالمجللاذلكفإنوانتشار؟تساندعلى،وتعبيهنظايم

واليكممنالرأيأنهتمرؤذبالذيبهتؤمروالمفيمافاعملواهذأ؟وبينبينكمحالمجفقكم

.5/08والملوكالرسلتاريخ(1)
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ولوسنتياشر،أنايرىوهولاإتئعثشالمبكرأباإن":لقا؟الرأيفما،فهات:قالوا."ومحبته

غشيهصا،قدمماالمسلمينعلىأشدفيهأنتمالذيإن،جمعكملقدويكونكانبالذيعلم

كلافردفقداللةفالثة،بينكمقرقتالدنياأنعلمتولقد.أمدأدهممنللمشركينوأنفع

عليهيزيدهولاالجشود،أمراءمنلأحددانأنمنهتنتقصهلا،البلدانمنببلدمنكمرجل

عتمالثةغليهؤش!؟الثهرسولىخليفةعندولا،الثهعندتنقصكملابعضكمتأميرإن.لهدانواأن

نزللماليومخندقهمإلىرددناهمإن،بعدهمالهيوموهذاتهتؤوا،هؤلاءفإنهلموا

اليومبعضناعليهافليكن،الإمارةلهنفنتعاورفهلفوابعدها؟نفلحأهزموناوإننر)هم،

فجعلهم،فأمروه،"اليومأييكمودعوني،كفكميتأقرحتىغدبعذوالآخرغذأوالآخر

.(1)لبقمنمثقهاالعربترلمتعبيةفيكردوشاوثلاثينسبةفي

،الصفوفبتسويةفيهايأمرهموغقلي،القتالأصولىقيرألم!هيخطبةولعلي

فوائدففيه،الأضراسبعفولوينصحهممتأخرا،يكونومنمتقدفايكونقنويعلصهم

الرماحتكونوأن!امالتها،الرماحوتهيئة،الصوتبخفضوأمرهم!لهمفصلهاجزيلة

الجفاظلأهلإلاتتركلافإنها،راياتهملأمريحتاطواوأنمنهمخصوضاالشجعانبأيدي

عليهفيجمعلأخيهيثركهلا،"يبارزهالذيبصاحبهامرئكليتكفلبأنوأمرهم،والعزيمة

عنونهاهم.المستقئحةالذميمةتلفعلةوإنهاغيب،وشلحقه،الملومينمنفيكون،رجلين

منتتجيكمتجار؟علىدككمقدغؤخلالله"إن:فقال؟ققبتهمنالتحذبرفيوبالغالفرأر،

فيوالجها)كتمالتةعقيهؤلمهم!،وبرسولهغؤجلبالدهالإيمانالخير؟علىبكمتشفي،أليمعذاب

أخبزكمثم.عدنجناتفيطيبةومساكن،الذنبمغفرةثوابهوجعل.ذكرهتعالىالثهسبيل

كالصنيانصفوفكمفسؤوابمرصوصبنيانكأنهمصفاسبيلهفييقاتلودطالذينيحبأول

واالكتلةمعناهاأ"هه!5يونافيأصلذاتكلمةوالكردوس،396"3/395والملوكالرسلتاريخ(1)

.2ط،القاهرةالربي،الفكردار،464صنرج،لمحمد،الإسلاميةالعسكريةالمدرسةانظر:الكئي!ة،

وقاتلهمفطؤرهالرولمعنخالدأخذهثماليهونان،عنالعسكريالتنظيمهذااخذوأالرومأدويعتقد

يتألفالكردوسوكان.136عسويد،ياسينللدكتور،الإسلاميالعسكريالفن،بهعليهموانتصر

؟189!س،نفسهالكثابانظر:،العشريةالقاعدةعلىمقائلألفمنخالدعهد!
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للسيوفأنبىفإنه؟سار!ألاعلىوغضمواالحاسر،وأخروا،الدارعوقدموا،صالمرصو

أربطفإنهالأبصار؟وغفحوا،للأسنةأصونفإنه؟الرماحأطراففيوالتوواألهام،عن

رايايكم.بالوقاروأؤلى،للفشلألهرافإنه؟صواثالأوأميتوأ،للقلوبوأسكن،للجأش

دالصابزللذمار،ا!لانعفإنش!جعانكم؟بأيديإلاتجعلوهاولاتزيلوها،ولاتميلوها،فلا

:(حفاقيها)1يفربونويكنفونها!ابراياتهملمجفونالذينالجفاظأهلهم،الحقائقنزولعشد

ولم،بنفسهأخاهواسى،الفهرحمكملهزته(2)ذقؤامرؤأخرأ.يضعونهاولاوأهآقها،خلقها

وهذاهكذا،هذايكونلاوأئى،دناءةبهويأتي،لائمةبذلكفيكسب؟أخيهإلىلهزتهييهل

يفعلمن؟إليهينظرقائ!ااو،منههارتاأخيهعلىقزتهيدنيبيدهممسلئوهذأ،اثنينيقاتل

منعراللهقالألله،إلىمرذكمفإن!،سبحانهاللهلمقتتعزضوافلأغؤص!؟اللهتمقتههذا

قليلى(الأتتثعونلأت!إكلاآ!ألقثليأئمقتيىني!ت!رقإنرإ!علآ!قعكملن!:لقومقائل

،الآخرةسيفمنتسلمونلا،العاجلةسيفمنسيمتملئن،اللهوايمالإحزأب:9،611

!(3)"رصنلاينزلالصبربغدفإنوالصبر،بالصدقواستعينوا

بقوله:اللهسبيلفيالغازينإخواتهصيوصيالعابنعمروأخذاليرموكيوموفي

مراكزكموالزموأ،الرماحوأثرعوا،الركبعلىواجثوا،أبصاركمغضوا،الناس"أيها

قيفثبواالأسنةأطرالهتركبواإذاحتىفامهلوهمعدوكمعليكمخملفإذاومصافكم،

عليه،ويعاقبالكذبويمقت،عليهويثيبالصدقيرضىفوالذيالأسد،وثوتوجوههم

تهوتتكمفلاقضزا؟وقفزاكقرا،كقزاسيفنحوفهاالمسلمينأنبلغنيلقد؟بالإحمسانويجزي

.(4)"الحخلأولاليابذعرازأبذغروالقدالشدةضذقئموهمقدفلو،مه،دعولاخموعهم

والخلف،بالأمامخطبتهفيأ!قكلتةلئةعليف!ئرهاوتدحفف،،:الرب"لسالطجانباهش!ء(حل)1(حقافا

دقذدا+:الرب"لسان،الموتعلوأشرتاستزخىحتىضربهؤفذا،يقذهؤفذه(2)

.17-5/61والملوكالرسلتاريخ(3)

"لساد،القتج:لهبقالالطيورمننولح6والخخلشديد.ئصحيصوفيه،912ص،للأزدي،الشامفتوح(4)
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بعقولإلاأصحابهعامةعنهوذهبالمسجد،فيالزبيربابنالححاجأحاطويوم

؟السلاحوصونالثباتعلىإياهم4ثاحا،النصيحةبعضإليهميزجيفيهمقام،بيتهأهل

وأن،القلبيزحزحعماالأبصاربغضوأمرهم،الحربفيالرجلهوإنماالسلاحنأ!هل

ؤقغيووعتكمفلاالزبير،اكليابعد،ا!أ"شيء:عنهتلفتهلا!رتههمههامرقيكليجعل

جراحهاأدواءمنأجدوما،القتلمنفيهأرتثثتإلاقطموطئاأحضرلمفإكب؟السيوف

كسرأمزأأعلملا،وجوهكمتصونونكماسيوفكمصونواوقعها.الممنأجدمماأشد

أبصاركمغضوا.أعزلكالمرأةفهوسلالمحهذهبإذاالرجلفإن؟نفسهواستبقىسيفه

عبدأدثهأين:تقولنولا.عنيالسؤالميلهيتكمولا.لهزنهامرى؟كلوليشغل.البارقةعن

:الأولالرعيلفيفإنيعنيسائلأكانمنألاالزبير؟بن

تيمماصزفيأيالمناياملاقيخالليو!غانهشفقىلابنأقب

شفتما"أ1(الموتخشيةمنفرتتيولابشبمالحياةبمبتالحفلسث

والتم!ك،والاستبسال،القوةمعانيكلال!قصيرةخطبتهفياللهعبدوضع"لقد

ماثولكنهحقا،الحنطبةهذهإثرفيأدلهعبدقتلولقد.(2)"الموتحتىالدمويبالنضال

قتلتهوكأنما،أصحابهمقذمةفيوصامذا،الأولالرعيلفيمتقدفانبيلا،وفارشاشريقا،

الخطبة.تلكبمثلصدحتئماالتيالأبيةنفشهقتلتهبل،خطبته

أبووكان-خطابتهفي!شكةطالبابيبنعليعنيروىماطريفمنوإن،ذلك

الضربيخئفهوما،وضررهالقتالفيالفرلبألوانفيتفصيقه-(21يخالريقافارشاالحشن

.6/175الكبيرالطبقات(1)

.132ص،الشكعةمصطفىللدكتورالنثر،كتاب:الإسلاميةالحضا!ةموكبفيالأدب!2)

وكافىخطيئا،عمروكانخطيئا،بكرابو"كان:قىله-المدائنيولعله-اطسنأبيعنالجاحظنقل(2)

والخامسالرأبعالقرقنفيالنئرنقدوانظر:،3ه1/3والتبيينالبيانأخطتهم،،عليوكانخطيتا،عثمان

اهـ.411/اط،الرياضوالنشر،للطباعةالعلومدار،36ص،الوهيبياللهعبدلفالهمةالهجردين،

ولووقدرا،شعةعظيمةخطابةأ!حتمةلئةالخطاببنعمرللفادوقبانففد،الرأيهذامعأتفق،لست

مثل!مجزدةالأحكامأطلقأدإريدولستعخئا.خطابتهمنلرايناعاشمالهنوقبعيشأنبكرلأ!قذر

ب!ثيء.فيهانجزمفلأغير!لاللذوقخاضعةأحكالمهيدإن!ا،علميةبضوابطضبالهيمكنلاالذيالأ!رهذا
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فراهم،خصسومهمنرايبةبأهلمرانهرويفقد؟والقتلوالجراولتالعاهاتأنواعمن

موقفهمعنيزولوالنهؤلاء"إن:فقالالناسعليهمفحزض،موقفهمعنيزولولطلا

منهوتسقكا،بالعظامويطيح،الهاممنهيفققوضرب،الن!ممنهميخرجدرافيطعنندون

ا"لصدورعلىحواجمهموتنتشزالحديد،بعمدجهمباههمتصدعوحتىوالأك!،المعاصم

.(1)"!الأجر؟وطلىبالصبرأهلأين.والأذقان

سمعوافقد،الموطنبعدالموطنفييعيدهاكانخطبةواسمائهالقتالطبقاتفيوله

ويوتم،الجملويوم،عفينيوتميحرضهم:مواطنثلائةفيالناسقلمجرضر!عكةغليا

،الأصواتواخفضواالأبصار،وغضوا،الفهاتقوا،الله"عبا؟:كفهنفيهنفيقولالنهر،

والمجالدة،،والمناضلة،والمبارزة،والمجاولة،المنازلةعلىأنفسكمووطنوا،الكلاموألهفوا

.(2)"تفلحونلعلكمكثيرااللهواذكروافاثبتوا.والملازمة،والمكادمة،والمعانقة

ويطوف،بعضكلبعضهميجولأن:والمجاولةليتضاربا)3(،الفريقانينزلأنفالمنازلة

فيالمباراة:والمناضلة،(")إليهبرزإذاالقزدطباززمن:والمبارزةالترول)4(،بعدببعضبعضهم

والمكادمة:،(8)عنقهمنالقزنيأخذأن:والمعانقة،(7)بالسيوفالضرب:والمخالدة،(6)الرمي

.(01)عليهوالاستدادبالعدو،الالتصاق:والملازمة،(9)فغلامنمأخوذب!القتالشذة

.5/54والملوكالرسلتاريخ(11

.5/11والملوكالرسلتاريخ(2)

.نزل:العربلسان(3)

.جول:العربلسان(4)

برز.:العربلسان(5)

نضل.:العربلشان(6)

جلد.:العربلسان(7)

عنق.:الربلسان(8)

.كد!:الربلسان(9)

.لزم:العربلسان(01)



أباوحاشى-الفيهقةأوالتكلؤأوالتشدقواديمنليستالأسماءهذهإنألا

إتقانه.وحسننبهالمعرفةوكماليبالشيء،العلمتماممنهيبلذلكالحسن

ولملخواربئ،الفتنضخطبربآ

طالبا!أبنلعليوبويعوغذؤا،بغيا!مكئةعفانبنعثمانالثالحفالخليفةقتللما

طلحةفيهمعسكر:معسكرينعلىأفترقواالصحابةمنقوبمبينالخلافتمثهمبأدتة!غنهة؟ز

هذاوما.شايعهوقنأ!تكتةدتةرعليفيهومعسكير،والاهمومنز!عتهت!وعالشةوالزبير

فيهكافيناوإنما،شجونذوحديثفإنهجرى،فيماوالأخبارلتمحيعالروايةبمقابم

الذينالصحبأولئكوخالبالمعسكرفي،عنالواردةالخطبعلى!التنبيهالإشارة

والك!.ألاعتزالفيوالغنيمةالفوررأوا

الفتنش(جؤالقتالطمن)التحذير

فيلوأدهاالمسل!يئنصيحةهمهمفجعلواالفتنةأحشوابعفالصحابةأنوالحق

قبلإخمادهافيوالسلامةوالصوابالخيرأنوأبلغوهمشرها،منوحذروهممهدها،

علىعامقهموسىأبووكان-الرتذةمنموسىأباكاتبعلياأنالأثرففياضطرامها،

:فقالوخطبهم،الناسموسىأبوفثسطمعها،ومنعائشةلقتالالناسليستنفر-الكوفة

غؤقلباللهأعلم،المواطنفيصحبوهالذينغدهنهؤلهـمد!ع!لدتةالنبيأصحابإن،الناس"أيها

تسمتحف!واألاالرأيكان؟إليكممؤأيهفأناحقاعلينالكموإن،يصحبه!كنوبرسوله

عليكمتمقليقنتأخذواأنالئانيالرأيوكانغثماخل،الدهعلىتجترئواولاتجؤجل،اللهبشلطان

ولا،منكمالإمامةلهتصلحبمنأعلموهميجتمعوا،حتىإليهافترذوهمالمدينةمن

،اليقظانمنخيمافيهاالنائمضئماء،فتنةفإنها،كانماكهمانإذأفأما.هذافيالدخوذمجقفوا

فكونوأبمالراكبمنخيروالقائم،القائممنخيروالقاعدالقاعد،!نخيرفيهاوأليقظان

وواوالأوتار،اواقطعوا،الأستةوانصلوا،السيوففأغمدوا،العربجراثيممنجرثومة

.(لما)1الفتنةهذهوتنجليالأمر،هذايلشئمحتىوالمضطهد،المظلوم
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يعافوها،أنعقهم،الخبيثةالفتنةأوصافسردفيجليلةأخرىخطبةز!صكشةوله

يشهدوها؟فلاعنهاويكفوا،بيوتهمويلزموا،رماخهمويكشروا،سيوفهمفيغمدوا

ج!ت!لاالتينصيحتهقال--كما!انهاوزرها،وعليهاغئمها،لها:قريشثائرةفإنها

،المظلومإليكميأوي؟العربجراثيممنجرثومةتكونواأطيعونيالنهاس،"أيهافيها:

أقبلتذاإالفتنةإن،سمعنابماأعلمصحتمالتةغقهؤشتلؤمحمدأصحاتإنا.الخائففيكمويأمن

والجنوبالشمالبهاتجري،البطنءادك!برقابالفتشةهذهوإن،بينتأدبرتوإذا،ش!هت

يح!يموا.أمسكابنالحليتمتذر،نؤتىاينمنيدرىفلااحيائافتسكنوالذبور،والضبا

بيوتكم.والزموا،أوتاركمواقطعوا،مكمسهاوأرسلوا،رماحكموقطدوا،سبوفكم

قتقها،تزتقبالإفرة؟العلمأهلوفراقالهجرةدارمنالخروقيإلا؟بؤاإذاقريشاخفوا

سمتهاجنت!؟انفسهافعلىأبتوإنسعتئما،فلأنفسهافعلتفانضذغهابموتشغسث

ودنياكم،دينكملكمتسلئموأطيعونيتستغشوني،ولااستنصحونيأديمها.فيئقريق

جناهالما)1(.قنالفتنةهذهبخروي!ثعقى

الفتنش(فيللقتال)الاحتجائج

قامحتى،الفتنةفيالقتالشأنمنالتهويلفيوصاياهمرأداميخاموسىأبويزلولم

ألتة!عكتة،ز(2)!حوحانبنزيدهو،أ!خكتةلقةعليأصحابأعيانمنرخآ!ياحصعليهليرذإليه

بدأ،!كيعودحتىيجيءحيثمنارأذه،ليراجهعنالفرات،.ودقيسبناللهعبد"يا:فقال

!أث!!قرأ:ثم،مدركهلستماعنكفدغتريد،ماعلىفسثقدرذلكعلىقدرتفإن

وسيدالمؤمنينأميرإلىسيروا،(3)الآيتينآخرإلى.لم2-ا:العنكبوتأ(يثزكوأ!آالتاسىآحم!ط

.(4)"الحقتصيبواأجمعينإليهوأنفروا،المسلمين

.484-834/(والملوكالرسلتا.رب!(1)

وضجبه،!النبيأدرك،عائشةأبوويقالسليمانأبو،العبديالحارثبنحجوبنصوحانبنزيدهو(2)

.464/2،انظر:الإصابة!مكةعليوشهدالجصل
ؤتقذ!ئتتمثون!ؤفئاتحاةيفولوآأنئقكوسآن!نأشأخهـيي!الص،:،"العنكبوتسورةمنا؟وليينالآيتينيعني!3)

!(2"اة()العنكبوتأتكدبينقتهعلسصدنز(ئدفيثهفل!غلتنتجيهنمينآتديئتئا

.1/484واللوكالرسلئاريخ(4)
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وقوعه!قبلبالقدرلمجتبئأنهذلك؟بالحخةحختهومابالقدر،موسىأب!علىفاحتخول

لهرقوعها.قبللاوقعتهيإذاالفتنةبهافالمرادبهاينتصرالتيالعنكبوتايةوأما

نأإلممامستنذازيدرايفيوتكلم،موسىابيرأقيفسددعمروبنالقعقاعقامثم

مع-القعقاعأنعدامنها؟ينتزعأنعليهعسيمالفتنةفيوالمبتل،الفتنةفيىي!تباقدزيذا

لكم"إني:ففال،الإمارةوانتظامالحا!لصلاحضرورله!عليمعالقتالأنزعم-هذارأيه

ا!ميرقالماأما،الحقهوقو!لكمو!قولنترشدوا،انأجمثشفيقوعليكم،ناصح

ينتزعلافإنه،تستنصحوهفلاالأمرفيفزيدزيد:قالماوأماسبيلأ،إليهانلوالأمرفهو

تئطمإمارةمنبذلاإنه:القولهوالذيوالقولإليها،وجرىفيهاطعنالفتنةمناحد

وإنجماالدعاء،فيأنصفوقد،ولم!بمايليعليوهذا،المظلوموتير،الظالموترنخ،الناس

.(1أ"ومسمعبمرأىالأمرهذامنوكونوافانفروا،،الإصلاحإلىيدعو

عنتدفعلهرقةكلراحماواصطفوا؟للقتالوتأهبوا،عفينإلىالجمعانتوافدفلما

يزيدذلكفعلوفسادها،بغيهادرءبدعوىقتقهاوتوجبونذفها،أختها،وتلوأنفسها

من4قباوعليها(صشامأهلفيقامفقد،معاويةئقاتمنصحاببوهو،(2)التخليأسدبن

فحمد،عليهمتوكئاالأرضفيسيفهنصلواضغا،سيفهبقائمآخذاسوداء،ومجمامةخز،

وأهلخمعناأناللهقضاءمنكانثم...":قالثممزيذأ،ثناءعليهوأثنىلهويلآ،حمذاالثه

ريقنا،يئلعونالمولكنهمكارفا،اذلككنتأنييعلموالله،الأرفسمنالزقعةهذهفيديننا

وقد.وبيضتناحريمناوفيأظالرنا،بننزلواحتىلمخادنا؟وننظرلأنفسنا،نرتادقيكوناولم

نحبكناوقد.ونسائناذراريناعلىطغاقهمنأمنفلسناوطغاقا،أحلافاالقومفيأنعلمنا

وإنالثهفإنا،كراهيةقاتلناهمأنإلىالأمورصارتحتىفأخزجوناديننا،أهلنفاتلألا

لم.85-4/484والملوكالرسلتحار!ح(1)

ير!قلااللهعبدبرخالدجد،الححليزايبعدهاالراءوسكونالكافبضمكززبنأسدبنيزيدهو(21

الإصابةانظر:،!البيعلىوفدممنكان:وقال،الصحابةمنالرأبعةالطبقةفيسعدابنذكرهالأمير،

647/6.
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مثأنىذتتوليبالرسالةمحمذابعثالذىوالفهأما.العالمينربلثهوالحمد،راجعونإليه

الفهوأستغفر،العظيمبالفهفنستعين.زدهالعبا)يستطعلمأمراارأدإذااللهولكنسنة،منذ

.(لما)1ولكملي

أعيانمنصحابي7وهو-(2)الخزاعيؤزقاءبنبديلبنالئهعبدقامنقيضتهاوعلى

الأمرهذاونازع،أهقهالأمرونازع،لهليسمااأعىمعاوية"إن:فقال-عليأصحاب

،والأحزاببالأعرابعليكموصال،الحقبهليذجضبالباطلوجادل،مثقهليسقن

لينجشاوزادهمالأمر،عليهمولبس،الفتنةحهمثقلوبهمفيوزرع،الضلالةلهمزينقد

تخشؤهم،ولاالجفاةالطغاةفقاتلوا،مبينوبرهانربكممننورعلىوانتم.رجسهمإلى

أحقفاللهأتخشونهم؟مبروزا؟طاهزاوجلعزالثهكتابأيديكموفيتخهمشونهمفكيف

عليهم،وينصزكم،ويخزهم،بأيديكماللهيعذئهمقاتلوهم،مؤمنينكنتمإنتخشوهأن

ماوالثه،ثانيةوهذه،مرةعتمالتةغقةؤسلؤالنبيمعتلناهمقاوقد.مؤمنينقوبمصدروويشؤ

.(3)"عليكمالثهباركعدوكمإلىقومواأرشد،ولاأزكىولابأتقىهذهفيهم

الدينإقامةيدعونفكيف،خصومهميسئئاتأصحايهتذكيرإلىلجأفقدب!عأما

عليهم،للناستأليتايكرهونبماأسمائهمذكرإلىعمدوقداثزضئين؟غ!يرمنوهمإذن

السكينةعليكم،إليهم"أنهدوا:خطبتهفي!تهتةففال،الحربخدعإحدىوهي

وفؤذنهمقائدهمالجهلمنقوملأفربفوالله،الصالحينوسيماالإسلاموقاروالوقار،

،بيروت،الجيلدار،مارونالسلامعبدثحقيق،242"صايئقري،مزاحمبنلنصرضفين،وقعةكناب(1)

هـ.3/1541ط

والطائفخنيئاوشهدأبيهمعالفتحيومأسلم:وغيرهالطبريتال،الخزاعيورقاءبنئديليناللهعدهو(21

صفينشهداثبم،اليمنإلى!اللهرسولرسوليالرحمنعبدوأخوههوكان:الكئبيابنوقال.وتبوك

قىيشفمن:خمسةالناسودهاةالفتنةثارت:الرهريعنمعمرعنالرزاقعبدوقال.بهاوئتلا،عليمع

ابنبديلبناللهعبدالمهاجرينومنسعد،بنقشولالأنصارومن،المغيرةثفيفومنوعمرو،معاوية

.4/12بةعا!لا:ئظرا،ءقاول

.5/61والملوكالرسلتاريخ!3)
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حذاالمجلو؟الخهـرشاربمغيطأييوابن،يق!لاالأعوروأبو،النابغةوابن،معاوية

قاتلوتي،مااليوموقبلبونني)1(،ويجليفينقصوننييقومودطمنأولىوهم،الإسلامفي

قدي!ا،لفهالحمد،الأصنامعبادةإلىيدعوننيوهمالإسلامإلىأدعوهمذاكإذوانا

كانواف!اقاإن.الجليلالخطبالوهذاإنيقبحوا،ألم،اللهقعيدهم،الفاسقونعاداف!

قلوبهمواشربوا،الأمةهذهشطزخدعوا،متخوفينوأهلهالإسلاموعلى،مرضيينغ!ير

بمغؤقلاللهنورطفاءإفيالحربلخاتضبوافد،والبهتانبالإفكأهواءهموأستمالوا،الفتنةحتئما

منتتنذلافإنه،بخطاياهموأبميهمفهم)3(،كلمتهموشتمت!اخدضشهم)2(،فافضضاللهم

.(4)"عاديتقنييرولا،واليت

)متلمزلوالقتالط(

ومنهم،فاعتزلبنفسدنجىمنمنهمإنبل،الفتنةفيكفهمالناسيغر!المأنهعلى

صفينإلىعليخرجلما:قالأنهالرحمنعبدبنخيثمةعنروي؟يطلبلئلاهربمن

معيخرجوالمرجالمتختأوقد:قال،الكوفةعلىمسعود)5(أباع!يروبنعقبةاستخلف

إلىكالنلئنفققفريفليظهر،تختأكانقنأالناسأيها"يا:فقالالمنبرعلىفقامعلي،

المسلجين،منغداالخيلانهذانيلتقيأنفتخاتعدهومالكثير.أصحابناإن،الكثرة

،جدب:الربلسان،والعيبالمحل،الجدب(1)

."خدمةالعرب"لسانتغيهاشرائح!إليهايشذئمالبعير،رشغفييشذكالحلقةغلينماسيرالخذقةواصل!2)

الحسن:قالكسبوا"بماأئميلواالذين"أولئك:تعالىوفوله.مئشلفهوللقتكةأسلمتهإذافلاتاأئشفت(3)

.،بسل:العرب"لسان،بخراثرهم(سيموا(أنج!بهملوا

.5/54والملوكالرسلتاريخ(4)

أنهعلىاتفقوا.بكنيئهمشهور،البدريمسعودأبو،الخزرجيالأنصاريثعلبةبنعمروبنعقبةهو(5)

واستدلامح!دهشبأنهالبخار!اوحزمإليها.فنسبنزلهاالأكثر،ففالبدزاسهودهفيواختلفواالعقبةشهد

صرةواستخلف.عليأصحابمنوكاذشهدها.بأنهالتعريحبعضهافيصحيحهفيأخرجهاباحاديهث

ماتانهوالصحيح؟قلت.اربعينسنةمات:المدائنيوقال.أربعينسنةقيمات:خليفةقال.الكوفةكل

.4/425الإصابةفطغا،انظرةأربعينسنةبعدوذلكالكوفةعليالمغبرةإمارةأدركأنهثبتفقدبعدها
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وهؤلاء،هؤلاءمن(ليخيرجة)1لاإيبقأإذاحتىهؤلاء،وهؤلاءهؤلاء،هؤلاءفيقتل

عندهمنبأميراللهيأتيأنفتخانعدهولكن.الأخرىعلىغذاالطائفتينإحدىظهرت

.(2أ"كلمتهمبهويصلح،بينهمذالتبهويصلح،دماءهميحقن

هذارأيفيفهمهماالدماء،وحقنالشلممديحةفيالخطبعزيزمنخطبةوهي

به.تعالىالثهيأتيأنيرجوالذيالمبينالحقالفتحالجليليالصحابيما

)افزالخوارج(

بلغ،موسىأبيعلىلمعاويةعمرووانتعزاقذأة،بعدأجلهفيالتحكيموقعولما

المجربالشفيقالناصحمعصيةفإنبعد،"أما:خطبتهفيفقالفخطبفقامعلئاذلك

الحكومةوهذهالرجهـلينهذينفيأمرتكمكنتوقدإلندم،وتعقب،الحسرةثتولي

فكنت،أردتمماإلا؟بيغولكنكئم!رايلقصيريطالحلورأي،لكموتخفت،بأمري

قوازن:أخوقالكماوأنتم

الغدفمخىإلاالرشذت!ئبينوافلماللؤاكابمئقزجأفريأمرتمم

ظهورهما،وراءالكتابحكنمنبذاقدخكميناخترتموهمااللذينالرجلينإنألا

اختلفاثم،القرانأماتماوأحييا،القرآنأحيامافأماتاأنفسهبما،لهتلالرأيوارتأيا

المؤمنين،وصالحورسولهمثهمااللهفبرئيسدد،ولاترشدلافكلاهماحكمهما،في

؟(3)"الفهشاءإنالاثنينيوممعسكركمفيوأصبحواللسير،وتأفبواللجهاد،فاستعدوا

مغاضبينخرجهموائم،العراقأهلمنطائفةالشامإلىمعهالمسيرأبيذلكخطبلما

تشهدأدنإليهوطلبوا،لنفسهغضبإنما،لربهيغضبلمعلتاانزاعمينالنهر،إلى

فإنهموإل،وبينهبينهمفيمانظروافعلهوفإذا،التوبةيستقبلوأنبالكفر،نفسهعلى

."رجج:العرب"لسان،الحوضفيالماءبقثة:الرجرجة(1)

.4/262سعدلابنالكبير،الطبقات(2)

.5/77والملوكالرسلئاريخ(31



يفوغحتىفئكهم،(1)بذلكإليهوكتبوا،الخائنينلمجبلااللهإنسوا؟علىمنابذوه

ابناللهعبدفخرجقريةدخهملوافسادا،الأرضفيعاثواأنيلبفوا!نلم؟الشاملأهل

"رداءهيجردغراالثهرسولصاححبخئاب

صاحهمبختاببناللهعبدأنتأقالوا:ادغزتمونيلقدوالله؟فقال!تريلمفقالوا:

عنبهيحدثحديثاأبيكمنسععتفهلقالوا:،نعم:قال!حتمانتةغقهؤلمملى؟اللهرسول

مقخيرفيهاوالقائم،القائممنخيرفيهاالقاعد؟فتنةذكرأنهكأأدتةغقيهؤل!ةالدهرسول

قال-المقتولاللهعبديافكنذلكأدركتمفإن،الساعيمنخيرفيهاوالمالثي،الماشي

علىفقذموه:قالنعم؟:قال-؟القاتلاللهعبدياتكنولا:قالإلاأعلمهولا:أيوب

بطنها.فيعتماولدهأأبطنوبقروا،ثعلليراككأنهدمهفسال،عنقهفضربواالنهر،ضفة

إليهمفبعثنبؤهم،عليافبلغ.الضيداويةسنانأئموقشلواطيئمننسوتمثلاثوقتلوا

المسوعلىعليفأجمحبمفقتلوه،عنهمبلغهفيماينظرحتىليأتيهمالعبدفيمزةبنالحارت

عداوةأخرجتهاالتيالعصابة"أيتها:فقال،عليهموقفالنهرعلىوافاهمفلما،(2)إليهم

القئسفيواصبحتالتزق،بهاوطمح،الهوىالحقعنوصذها،والفجاجةالمراء

النهر،هذابأثناءصرعىغذاالأمةتلفيكمتصبحوأأنلكمنذيرا!!؟العظيموالخطب

عننهيتكمأنيتعلموأألمبيز.برهانولا،ربكممنبينةبغير،الغائطهذاوبهمأهضام

القومأنونئأتكم!؟لكمومكيد!دفنمنكمإياهاالقومطلبأنوأخبرتكم،الحكومة

فهمورجالا،أطفالاعرلهتهم،منكمبهمأغزف!وأني،قرآنولادينبأصحابليسهـو!

أقررتحتى،فعصيتموني؟االحزمجانبتمرايفارلهتتمإنوأنكموالغدر؟!المكرأهل

أحيامايحيياأنالحكهينعلىفأخذت،واستوثقتشرطتفعلتفلماحكمعظ،بأن

،5/78والملوكالرسلتاريخانظهر:!1)

.82-5/81والملوكالرسلتاريخألظر:(2)
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أموهما،فنبذنا،والسنةالكتابحكموخالفافاختلفا،القرانأماتمايميتاوأن،القرآن

خكمنافلماخكمنا،إنا:قالوا"!؟أتيتمأينومن!؟بكمالذيفما،الأولأمرناعلىونهحن

؟بيتوإن،ومعكمنكفنحنتئناكماتئتافإنتبنا،وقد"؟كافرين،بذلكوكناايمنا،

الخائنين.يحبلااللهإنسواىعلىمنابذوكف!نافاعتزئنا

الثهبرسولإي!انيا!لغذوابر!منكمولابقيئحاصب،"أصابكمعلي:فقال

ضللتلقد!بالكفر؟نفسيعلىأشهد،الثهسبيلفيوجهادي،معهوهجرنيمح!دتةغقشهؤشت!ض

.(1)عنهمانصرفثم."المهتدينمنأناوماإذن

بعض.علىبعضهيد!،الخطبمنالمتطاولالفتنةأمرفيؤزدمامجملذلك

.8(/5والملوكالرسلتاريخ(1)



الئثثحوخطت!41

ولعلإليها،والدعو؟الشكر،خضلةعنالحديثماالصحابةخطابةبهتتصفزمماإن

كانتإذإليها؟والداءالخصلةلهذهالخطابةفيبكفكليالمجدحائزهوعمزالفارووا

وتفيف.تترىغهدهفياللهيعم

لأمانامعطتهمليكون،إليهمقدوقهإيلياءأهلاشترطثاالشامفيخطبتهذلكمن

أهل"يا:قالطثمعتمانئةشكليهؤ!مهم!،النبيعلىوصلى،عليهوأثنىالثهفحهـدالناسفيفقامهو،

ومكنالبلاد،وأورثكمالأعداء،علىونصركمالوعد،صذقكمقدالثهإن،الإسلام

العملفإن؟بالمعامهيوالعملوإياكمالشكر.إلاربكمجزاءيكنفلا؟الأرضفيلكم

شلبواإلابمالتوبةإلىيفزعوالمثم،عليهماللهأنعمبماقولمكفووقلما،للنهعمك!فربالمعاصبي

الشكر،علىالنعموبقاءالعرديهومةفعلق.(1)لزنثم"عدوهمعليهموشفط،عزهم

المعصية.ونبذالطاعةبعملإلايكودنلاوالشكر

مرضاةوهوويئميها،يزيدهاإنهبلفحسسب؟ويديمهاالنعميبقيالشكروليس

رحلتهمنقافلآخطبتهفيعهرأوردهالمعنىهذا.غقيهؤب!لضع!تمالتةمحعدنبئهلأمةالعالمينرب

دخلحتيفجاء،والفتحبالنصرمهنئونهوطفقواالناساستقبلهحين،المدينةإلىالشآمية

وأثنىاللهفحمدفقام،الناسإليهفاجتمعصجدهثمالمشبر،عندركعتينفصلالمسجد،

يحمدوهأنالأمةهذهعنداصطنعقداللهإن!الناس"أيها:قال،ثمرسولهعلىوصلىعليه

وشزفها،عداءلأاعلىونصزهاففجها،وأظهركلمتها،وجمع،دعوتهااعزوقد،ويشكروه

شكزاغؤجلللهثوافأحلي؟موالهموأوديارهمالمشركينبلادوأورثها،الأرضفيالاومكن

ثم،"الشاكرينمنوإياكمالثهجعلنالكم،يدفهاعليكمنعمهكلواخمدوه،يزدكم

.(2)
.لزل

.256عللأزدي،،الشامفتوح(1)

.266عللأردي،،الشامدنتوح(2)



المثمالنادرةفريدةالمشكرفيخطبةلهولكن،سمبقماسوىخطبهكأ؟الشكرقيوله

،وزيادةشتقماعلىفيهاأتىالشكر(،)خطبةن!عمتهاأنلنا-يصخعمرفرائدأكثزوما-

بوجوبوختمهاالشكر،بوجوبفبدأها؟الوجوبوهوبهختم!ابماخطبتهغمربدأ

خفقأنبينفقد.والثمراتوالدواعيالأسبابفيتؤلي!عةذلكبينومابالشكر،الأمر

قادراكانوقد،الخلقأكرمفجعلهعليهالثهن!ماثممنه،بمسألةيكنلمنفميمهالإنسان

الشكر.فاستحق؟لهخلقهيسخرأنلا،لخلقهيسخوهوأن،اهوتهجعلهكل

محمدأمةفيفصيرهاوخاضيهاعامتهاالأمميغتمخمغأنتج!ؤق!نعمهومن

اردمانمعإلاشكرهاعنالمر4يعجزيذمعضر،زمالخالزمانذلكفيصحلىلتةغقيهؤد!مقؤ

لهم،مستعتدةأمة:اثنتاناضتانمحمدأمةيخالفونالذينوان،وبرسولهتعالىبالثه

تشطةفيذلكمعمحمدوأمةذلك.مثلتنتظرمنهممرعولةوأمة؟ذليلةلهم،ناصبة

ذكرعلىفحضهمأ؟نب!كاشلاشكرهذامعيبلخأنعسىفما؟وعافيةومتبةويخثى

للشكر،ادعىذلكفإن؟إسلامهمقبلالعظيمالبلاءمنفيهكانواماوليكر،الفضل

ربهميشكرواأناحرياءلكانوا،الآخرةقيوالثقةوحدهبالفهالمدوفةإلاينفهململوفإنهم

قدوبححدهسبحانهالده"إنز!تهئة:يقولحاالم؟يبدلأؤعليهميغيرلاأنرجاء

والدنيا،الآضرةكرامطمنآتاكمفيماجج!حلاعليكمواتخذالشكر،عليكماستوجمت

شيتاتكونواولمتحازكؤتقالىفخققكم،إليهفيهمنكمرغبةولا،لهمشكممسألةغيرمن

خلقه،عافةلكمفجعل،عليهشلقهلأهودخيجعلكمانقادراوكان،وعبادتهلنفسه

عليكموأسبغ،الأرضفيوماالسماواتفيمالكموسخر.غيرهل!ثي؟يجعلكمولم

.تشكرونلعلكمالطيباتمنورزقكموالبحر،البرفيوحملكم،وباطنةظاهرةنعمه

وبصزا.سمغالكمجعلثم
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ثم،دينكمأهلبهااخشصت!يغمومنهاآدم،بنيبهاغميعمعليكمالثهيعمومن

تلكمنوليسوطبقتكم،وزمانكمدولتكمفيوعوافهاخواضهاالنعمتلكصارت

كلهمالناسبينمنهاإليهوكلماقسملوإلاخاصةامرىمإلىوصلتثعمةالنعم

مستخقفونفأنتم،ورسولهباللهالإيمانمعاللهبعونإلاحقها؟وقذخهمشكرها،اتعبهم

:أمتانإلالدينكممخالفةأمةتصبحفلمدينكمالثهنعرقدلأهلها،قاهرون،الأرض!ب

وزشخوكدائخهممعايشهمتسمتضفونلكم،يئجرون،وأهلهللاسلاممستعبدةأمة

المنفعة.ولكمالمؤونةوعليهم،جباههم

لهمفليسرعتا،قلوبهماللىملأقد،وليلةيويمكلفيوشطواتهاللهوقائعتنتظروأمة

بساحتهمبونزلتغؤخ!،اللهجنو)دهمتهمقد،بهيتقونمهربولا،إليهيلجؤونمعقل

العافيةفي،اللهبإذنالثغوروسد،البعوثوتتابع،المالواستفاضة،العيشرفاغة)1(مع

المحمود،والله،الإسلامكانمذمنهاأحسنعلىالأمةهذهتكنلمالتي،العامةالجليلة

الذاكرين،ودكر،الشاكرينشكرهذأمعيبلغأنعسىفمابلد،كلفيالعظامالفتوحمع

يستطاعولاقددها،يقذرولاعددها،يحعىلاالتيالنعمهذهمع،المجتهدينواجتهاأ

هذا؟ابلاناالذيهو،إلاإلهلاالذياللهفن!سأل،ولطفهورحمتهاللهبعونإلاحقها4أدا

عندكم،الثهبلاغ-الثهعباد-فاذكروا،مرضاتهإلىوالمسارعة،بطاعتهالعمليرزقناأن

لموسى:قالغ!ؤجلأدلهفإن،وفرادىقثنى،مجالسكموفيعليكمالثهنعمةواستتفوا

إبراهيم:1.51(آدفوبآتعموذ!قهمآلثورإلىألظ!لهئئمنىقؤمك!آخقي

فلوا!نفال:62!؟1(آلأزضبىفيض!تضحعفونقيليأنتقإذأؤر!دأو!لمحمد:وقال

وتستريحونبها،تؤمنونالحقمنكهمعبةعلىالدنياخيزمحرومينمستضعفينكنتمإذكنتم

كنتمولكنكم؟ذلكلكان؟الموتبعدفيماالخيربهاوترجون،ودينهبالدهالمعرفةمعإليها،

."رفغ:العزب"لسان،ةع!لاووايخضبالغيششعةوالزثايخيةةلزفاصحةوالزقغ(1)



يكنلمبهابتلاكمالذىهذاكانفلو،جهالةبالثهالناسوأعظم،معيشةالناسأشد

منوأنتم،والمنقلبالغعا؟إليهاالتياخرتكمفيلكمثقةأنهغيردنياكمفىحنمامعه

تظهروهوأنمنه،نصيبكمعلىتميمخواأنأحرياءكنهتم؟عليهكنتمماعلىالمعيشةد!ج

لهيجمعأنساءلمنأو،الآخرةوكرامةالدنيا،فضيلةلكمجمعقدأنهماقتفة؟غيرهعلى

له،فعملتماللهحقعوفتمماإلا؟قلوبكموبينبينكمالحائلاللهفأذكركم؟محكمذلك

وؤجلأولانشقالها،لزوالهاخوقابالنعمالسرورمعوجمعتم!اطاعتهعلىأنفسكموقسرثم

للنعمة،!لوتماللفيز،آمنالشكروإنكفرانها.منللنعمةاسلبشيءلافإنهتحويلها،من

.(واجمبكا")1ونهيكمأمركممنعليللهوهذا.للزيادةواسشجلال!

:يقولفيمامئقم"خطيصبذلكمعوهومضقع،خطيبالخطاببنعمرإن

عمرلدنمنالخطبةهذهمثلوإن.(2)"أسلوبونقاغ،محارصةوقوةومعتى،سخاء،

يدعوالتصمتاريخفيجميلونظر،الأمموأحوالأمتهأحوالي:الأحوالفيمتمهلرهل؟دتت

كليجذعليها،والمحافظةوتنميتهاحيازتهامسائليفيخافيغيروتفلسفالشكر،إلى

يدعووماللىسلامفهمهوسديد،عقليوصريح،بعرهصحيحمنبنافليعمرذلك

إليه.الإسلاأ

.182-4/612والملوكالرسلتاريخ(1)

.83ص،الشكعةللدكتورمصطفىالنثر،كتاب:الإلسلاميةالحضارةموكبفيالأدب(2)



والزثاءالثرفد!خطت!81

والفوامجظ،الرهدخطتآ،أ

الدنياوان،الحيوانهيالآخرةالداروأن،قليلمتالحالدنياأنالصحابةعيم

علمواالخلد،دارالآخرةوان،تفنىالدنياوأن،وابقىخيرالآخرةوأنزأئل،غزض!

الدنيا،وأهانوا،يذرونومالإلونفيماأعينهمنضباالآخرةفأضحت؟لهلهنعملواذلك

راحوابلبأنفسمهميكتفواولم.ظهورهمووراء،اذانهمئز4و،أقدامهمتحتفجعلوها

وزينة؟ولصبلهووأنها،قباءوأنهاالدنيا،-بحقيفةفرصةلهمعنت-كلماالناسقيبطرون

والكيس،بغيرهائعظمنفالسعيدورضواذ؟اللهمنومغفريشديد،عذأبالآخرةوفي

الأماني.اللهعلىوتمنىهواها،نفشهأتمعقن

السابقين(بممالاتتعاط)الإ

نأوأخبرهم،خطبهقشيزمنخطبةفيالناسقبكرأبووعظالواديهذامنبكلايم

المخلوقاكإلثحشائبةتشوبهلاالخالعالذيالعملهوللعبداللهيذخرهالذيالعمل

ثم؟القيامةيومإليهحاجةأشدوهوالفانيةللدنياعملهالإنسانيضيعفعلاتمفيه،

القومعنمثلهب)أين(السؤيتلوهب)أين(سؤاليعلىموعظتهناصتا،بالموتوعظهم

الأسئلةبهذهأرادوقد.معهمملذأتهموقيتتقنوأ،الذينالملذاثأصحابمنالغابرين

،الأيامفواتعلى"نردبمنالنفوسفيماويبعث،بصيرةمنالضمائرفيمايستخرجأن

بالفعلمقرونةب)قد(إياهاإتباعهبدليلتعخبئةأسئلةوهيمنها.بقيئماعهـلىوحرعبى

؟"اجاالمبهمانتهت"قد،بعدوا""قدالدهر"،بهمتضعضع"قد:أقوالهفيبعدهاالماضي

همعانيمنشاءمافيهايقزثم،بالأسئلةالدنيالمحمثمنالقلوبفيتراكتممايزيحفهو

الثهكلماتإدراجفيالماهرالبار4كلفيوهو؟والفعلبقدوالاعتباروالأسىالزهد

السامعينبألبابويأخذ،والحكمةوالجلا!الخشوعفييزيددراتجاإكلامهثينايافيتعالى

.يقولبماالمؤمنين،المصيخين



بهأريدماإلاالأعمالمنيقبللاالله"إن:عليهوأثنىاللهحمدبعدماةتغ!ةتلآزيقول

أتيتموها،فطاعةأعمالكممندثهأخلصتمماالطواعلموا.بأعمالكمالثهفأريدوا؟وجهه

باقية؟لأخرى،فانيةأياممنقذمتموهوسلفررأ)يتموها،وضرائببه،ظفرتموحنما

وحاجتكم.فقركملحينن

كانواأينقبلكئم:كانفيمنوتفكروا،منكمماتبمن-اللهعبا؟-اعتبروا

فيوالغتبةالقتالذكرلهمكانالذينوأين!؟الجبارونأين!؟اليومهموأينأمس؟!

القالاتعليهمتركتقدرميتما؟وصارواالدهر،بهمتقمغقخقد!؟الحروبمواطن

أثارواالذينالملوكوأين،للخبيثاتوالخبيثون،للخبيثينالخبيثاتله!انما،الخبيثات

أبقىقداللهإنألاشيء!كلاوصاروا،ذكرهمونمييئبعدوا،قدضوعمروها؟!الأر

غيرهم،دنياوالدنيا،اعمالهموالأعمالموهمقؤا،الشهواتعنهموقطع،التبعاتعليهم

(1)4الوضاأين.مثقهمكنااغتررناوإننخ!ؤنا؟بهماعتبرنانحنفإن؟بعدهمختقاوبقينا

عليهم.حسرةفيهفرطواماوصارتراتا،صاروا!؟بشبابهمالمعجهمبون،وجوههمالحسنة

تركوهاقد!؟الأعاجيبفيهاوجعلوا،بالحوائطوحضنوها،المدائنتتؤاالذينأين

أحد،منمنهمق!حيهلالقبور،ظلماتفيوهم،خاويةمساكنهمفتلك"خلفهمبملمن

آجاالم!بهمانتهتقد؟اوإخوانكمأبناثكممنتعرفونمنأينليكزا؟!لهمتسمعأو

أدقإنألا.الموتبعدفيماوالسعادةللشقوةوأقاموا،عليهفحفواقذموا،ماعلىفؤزليوا

؟اسوخبهعنهيصرفولاخيرا،بهيعطيهب!بسخلقهمنأحدوبينبينهليسلهوشريكلا

بطاعته.إلايذزكلاعندهماوإن،مدينونغبيدأنكئمواعلموا.أمرهواتبالحبطاعتهإلا

.(2)"الجنةبعدهبشرشرولاالنار،بعدهبخيرز!خلاأنهآما

المعجمة.لتشديدوصاء،:مرجوحئةعلايضاولهيه،الضبطبهذاوضأ"،:الربلسان"انظو:(1)

،22ه-3/422والملوكالرسلتاريخ(2)



متأخرةقرون-إلم!صاحبهاعلىعغيناإذا-ننسمهاقد،المواعظرقائقمنخطبة

أيفناهمماالقذمفيموغلةقىونإلىاووالقعئ!؟والتصوفالورعإلىزهادهابعضجتخ

.(1)إسرائيلبنيمواعظعن

سؤالامنهأكبرالمكانةعنسؤالهوالخطبةفيكثيراب)اين(بكيرأبيسؤاذإن

نهايشهاي!عرفكانالصذيقأنالخطبةبهتمتازمااكبرمنوإن.تأملهلمنالمكالخ،عن

ختمهافقدفيها،الشروعقبللهااعدوأنهبدايتها،يعرفمثلماإليهاتؤولسوفالتي

الخطبةثمرةهويكمونوأن،عليهينرلواأنللمخاطبينأرادمقصولياختامابهبدأهابما

الأعمالبأنالنهاسوتذكير،الشركونبذتعالىأللهتوحيدهوالختامذلكيجتنونها،التي

فرأالآخر؟فيجاءممستر؟كمادينأومقذلم،-شقفالخطبةأولفيجاء-كماالدنيافي

صدر.على-غحزاصئغاأخشنوقد-الصديق

خطبةبدمشقا!شكخةلتةالدرداء)2(أبوخطبايضاالسابقينبمآلاتالاتعاظوفي

بالكمفما،ناصحلكمافيققالةاسمعوأ،دمشقأهليابعد،"أما:فقالفيهاناداهم

منكانوقد!؟تدركونمالاوتأملون!؟تسكنونمالاوتبنون؟اتأكلونمالاتجمعون

أعماالمفأصبحتقريتا؟وماتوابعيذا،واضلواشديذا،وبتؤاكثلإا،جمعواقبلكمكان

بصرىبينماملؤواقدكانواوثصودعادالهانألا.غروراوأملهمقبورا،ومساكنهمبورا،

.(3)"أ؟بدرهمينتركوامامنىيشزىفمنوتغئما؟وأولاداأموالاوغذلن

الخطيبكلوأن،يخافمماالنجاةفيالأملببعضنفسهفيالمرءاحتفاظيستلزمالخوفأنأرسطويرى(1)

همقنلأن؟للعذابعزضة"إنهم:لهمفيقول،سامعيهنفوسفيالخوفالارةارادإذاذلكمنيستفيدان

انظر:يتوقعوها"،لموبطريقهيحتسبوا،لمحيثمنالأذىفاتاهم،نظراؤهموكذلكغذبوا،قدمنهمأعظم

النجاةسبيلحصرقدبكروابو،031-021ع،هلالغنيميمحمدللدكتور،الحديثالأديماالنقد

شنحافئؤتغاك.وطاع!ه،وحدهعدثهالإخلافيالخطبةهذهفيالوحيد

بنعامر:الدرداءأىاسموقيل.الخزرجبنبلحارثسقيس،بنزيدبنمالكبنعامربنعويمرهو(2)

بعدماشهد.الفارسيسلمانوبينبينه!اللهرسولآخىحكيما.عاقلافقيقاكان.لقبوعويمرمالك

.2/52الإصابةانظر:،عثمانخلافةفيبدمشقوثلاقناثنتينسنةتوفيالمشاهد.مناحد

.276"27صه،للأزدي،الشامفشوح(3)
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بطريقةالوعنماإليهمحمهمبالصحابةوكأنبآخر،وختمهابسمؤالبدأهاوقد

فيالمستمعداشراك،الخاملوتنبيه،الغافلإيقاظمنفيهاوجدوهللذي،(1)الأسئلة

إليه!انضقؤاوماهمأحوالهمعنفسؤالمالبادىسؤالهأماوالتفئر.والمراجعةالذكرى

يفعلونوهم-يرضونفهل،إليهانتقؤاوماالأولينحالعنفسؤالالخايمسؤالهوأما

نإ!؟بدرهمينولوالفافبمجدهميشتروأأنأو،أمثاقميكونوأبأن-الأولونيفعلكما

قدالدرداءأبوالصحابطيكونوبذاشك،بغيرلاانالخطبةبعيدالقاطعةالقومإجابة

درهبمثقنأنفسهمفيئساويتعدلمإنهاحتىالدنيافيالناسفكز،عملهاداءفينجح

.(2)درهمينأو

الدنيا(في)اكشهي!د

مفاجئصاديمبافتتاعولكنأيضا،لهااعدقدأخرىموعظلمخطبةوللصديق

الدنيافيالناسأشقى"إنوالثناء:الحمدبعدقالحينماعقققاالمفارقةفيهعملت

.يقوللماوانتباهتهم،إليهال!ناستةالتفايضمنلمباغتةاالقالةبهذهوهو،"الملوكوالآخرة

لم،الطريفةلفاتحتهانجذاتاذلكالناسولفعلفلتما.رؤوشهمالناس!فرف!ع:الراويقال

أشقىالملوكيكونكيفلهميبيزوهوتافة،خطبتهعليهمقرأحتىبكرأبوئمهلهم

القلبوبجفوة،والكآبةوالقلقوبالتسخطالدنيا،.وحمبعوالطمعبالحوالناس

حقائفهممنالناس!يعرفلا،مظلموباطنهمك!رق،ظاهرهم؟الخلقفيالثقةوانقطاع

نأبعدقولهوهوعسيزا،حسائافحاشتهمعليهمأللهشد؟ماتواإذاحتىالصهمؤر،إلا

وفعمله؟،السؤالأطالوتدسألهمأنه-الطريقةه!هالىميلهمعلىالدلالةقي-أيضاالدرادءأبيعن(11

مليككم،عندوأزكاها،درجاتكمفيوأ!فعها،أعمالكمبخيرأخبركمالا":نفوشهمتويج!ليشوقهم،

بسيمهأحدكمتضربأنمنلكموخيير،عدوكمقتالمنلكموخير،والفضةالذهبإعطاء!خيرأو

تحقيق،398ص،اتزؤزيالمباركبناللهلعبدالزهد،كتابقزرج،،اللهذكر:قال.بلى:قالوا؟ينقطعحتى

.بيوت،العلميةالكتبدار،الأعظيالرحنحبيبالشيخ

!بأحمدممالللزهد،ا:انظرلاعتبار،واالتفكر:قاكالدردا*؟ابيغقلأفضلكاذما:الدرداءائمشئلت(2)

.م9811الإسكندرية،الجامعيالفكردار،شرفجلالمحمدالدكتورثحقيق،2/65الشيبانيحنبل
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الميكإن،غجلونلطعانونإنكم!الناسمعشريالكم"ما:إليهرؤوشهمالقومرفع

وأشرب،أجلهشطزوانتقصه،غيرهتديفيفيماورغبه،يدهفيفيمااللهرقدهملكإذا

عنهوتنقطعالرخاء،وبسأمالكثير،ويتسخط،القليلعلىلمجشدفهو؟الإشفاققهملتمه

والسرابالق!ئيئ)1(،كالدرهمفهو.الثقةإلىيسكنولا،الجبزةيستعمللاالبهاء،لذة

لهله؟وضحا،عصرهوتضمت،نفشهؤتجتتفإذا،الباطنحزينالظاهر،جذلم،حالخا

.(؟)"...عفؤهوأقل،حسابئفأشهاللهحاشته

النفوسفيماتطهيربكرأبومنهراموقد،الخطبةضذرهوإنماكلهسلفالذيفهذا

والضقةالنصيحةمنأرادبماقلأهاثمة،القاطعالوافيالسديدبالجوابالإنكارشبهةمن

غايةهيالخلاصةفهذه،(3)"..+المرحومونهمالفقرأءإن"ألا:الغرضاستتمامبعدبقوله

يضارغكيما،لمحكمةقصيرةجزلةصياغةصاغهاوقد،الطويلةالمجؤدةالفاتحةمنمراده

شوقطويلعنإجابهن!حتكونولكي،الممتذةالطويلةالمقدمهتلكاحتشادبقوتها

والشوكيلبألا،أولهافيبالتنبيهالقصيرةالجملةقزضفبكر؟أيىمبتهمغىمعرفةإلىالناس

النسبهتوكيديزيدفصلآإليهوالمسندالمسندبين)هم(بالضميروالفصل،بإنحشوهافي

بإيجافيأولئككل؟"المرحومين"اسميةفيوباليفين،بالتقديمالفقراءفيوبالقصيرتوكيذا،

يقوته.أوالخطبةفييعمقهانللخطيبيحلوبالذيعاملي،قوفيقاطع

طرقمنطريقةبهايشرحمالكبنلأنسكلمة،المقامهذافيذكرهيناسبكاإن

،الإنسانخلقتذكأفيذكريخطبنابكيرأبو"كان:قولههي،بالخطبةالموعظةأنيبكرابي

.(4)"نفشهأحدنايتقذرحتىفيذكر،تتنمنالبولمجرىمنخيق:فيقول

."تسس:العرب"لسانالرديء:وتخفيفهاال!مصينبتشديد8ئس!قلاالدرهم(1)

وشرحبتحقيق،44-2/43بحربنعمروعثمانابيللجاحظوالثبيين،والبيان،233/هالأخبارعيون!2)

هـ.7/1841ط،بالقاهرةالخانجيمكتبة،هارونالسلامعبد

.(2/4والئبيينوالبياذ،5/232الأخبارعيون(3)

.57735رقمشيبةأبيلابنوالآثار،الأحاديثقيالمصنفالكتاب(41
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عظاتهمنمضىماأنلاإ؟المعنىبهذالازةلهموعظةعلىبكبرلأبيأقعلمأننيومع

النمط.هذامننحوعلىمنظولم

تبقىماواغتنامالدنيا،منالتحذيرفيتافةخطبةالشورىأهلبايعهبعذماولعثمان

عنكطماحبهفيهت!اءل،لأسئلةبالاعتباراخطبهبكر،أبيخطبةمنشبهوفيهاالعمر،من

،(ا")ةغفقدارفي"إنكمفيها:يقولالدنيا؟بهمفعلتوماذ؟الآنهمأين:اط،لينالأمم

م!يتم!أوصبحتم،اتيتمفلقد،عليهتقدرونمابخيرآجاتكمفبادرواأعمار،بقيةوفي

الغرور.بالئهيغرئكمولاالدنيا،الحياةتنرتكمفلاالغرور،علىطويتالدنيا!انالا

دماخوانهاالدنياأبناس!أين.عنكميغفللافإنهتغقلواولاجدوا،ثم،مضىبمناعتبروا

اللهرمىحيثبالدنياارموا!؟تلفظهمالمطويلآ؟!بهاومتعواوغقروهاآثروهاالذين

ؤأضرت!غؤق!:ؤقالخيرهووللذيمثلالهاضربقدالدهفإن،الآخرةواطلبوابها،

همثميماقآضهمحآلأزفيىتجالهتلوءهاختقطأ!ئمهيمامنآنقلتة!تكا!ئدلآآطتتؤ؟قثلقم

ؤآتتقتتالذئياآنحيؤؤفييتةؤآلتنونائضالم!ففتدرايثئكلغلىل!ألئهؤكأنألقيغتذرلأه

.(2)146-4:هالكهف9(آقلىؤخبزثؤابازيذمجنذختيألضيخت

لا،اللهدينفيان!وقحازقاكانبلكلا،،المواعظكثيررجلأبكركأبيعمريكنولم

مثلمن،الموعظةمنشيئاكلامهفييدخلقدأنهعلىالأمر،فيوالاستواءألعدذلاإيقبل

غئى،اليأسبعضوإنفقر،الطمعبعضإن!الناس"أيها:بعفخطبهفاغةفيقوله

.(31"رورغدارفيمؤجلونوأنتم،تدركونلاماوتأملون،تأكلونلاماتجمعونوإنكم

هذا.علىيزيمدلا

."قلع:الرب"لسان،:انقلاعأي:دازقن!ة(1)

.4/432والملوكالرسلتاريخ(2)

.4/512والملوكالرسلتاري!(3)
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والآخرةلمالدنياحالنيبين)المقارتش

الهتنةالدنياحاليبينالمقارنةإلىفيهيعمدونالموعظةفيأخرىسبيلوللصحابة

ولث!قوة؟عذابفيوإفا،وسعادةنعييمفيإمافيها،الخلدمنيكونومالآخرةوا،الضئيلة

الدنياإن"ألافيها:فقالطخمعبى،أهلفيخطبهاالتي(1)الصامتبنعبادةخطبةمثل

ملكفيهايففيى،صادقوعدالآخرةوإنألاوالفاجر،البرمنهايأكلضحاضر،غز

يعملومن،يزهخيزاذر؟مثقاليعملفمن،أعمالكمعلىمعروضونوإنكمألاقادر.

ولا،الآخرةأبناءمنفكونوا،بنينوللأخرة،بنينللدنياوإنألا.يزهشراذزتممشقال

.(2)"القيامةيومبنوهايتبعهاأأكلفإنالدنيا؟أبناءمنتكونوأ

الجنةبينالمستمزةالمقابلةعلىقئنية،لمحكمةأخرىمقارنة(3)اوكلبنولشداد

ترتيبذامنطتما،ضئطقيابناء؟المنبهةبألامنهماكلبينيفصلجملتينلمجلتينعلىوالنار،

هلالثبلغهإذعمرالمؤمنينأميربأمركانتالخطبةوهذه.لهمخالبماقراليإلىينتهيصاعد

.الناسفييماشدادياقم:فقال،غفؤاسبطاعونالناس

شذادفقاموبيائا،وفض!وحكمةلسائاأعطيقدمفؤقاشدادوكان:الراويقال

اللهكتابراجعوا،الناسأيهابعدأمادا:قالثمالنبيعلىوصلىعليهوأثنىاللهفحمد

وإن.أسباتهلاإالشرمنولا،أسبابئإلاالخيرمنتزوالمف!نكم،الناسمنكثيرتركهوإن

دان.النارفىفجعله،بحذافيرهالشروجمع،الجنةفىفجعله،بحذافيرهكلهالخيرخمعالله

وشهد،بالعقبةالنقباءأحدكانالوليد.ابو،الخزرجيالأنصاريأصرمبنقيسبنالصامتبنعبادة(1)

منأولوهوكئيزا.!النبيعنوروىالمدد.ربعأميروكانرعم*حتفوشهدبدر.بعدكفهاالمشاهد

انظر:،المقدسببيت:وقيل،وثلاثيناربعسنةبالرهملةماتجسيئما.جميلاطوالاكان.فلسطينقضاءولي

.3/626الإصابة

إلىفيهنسبهاوفد،5/324سعدلابنالكبير،والطبفات،275-274عللأزدي،،الشامفتوح(2)

.أوسبنشذاد

ولمبدزاشدادشهد:يقال:البخاريقال.ثابثبنحسانأخيابنالخزرجيثابتبنأوسبنشدادهو(3)

خمسابنوهووخمسينث!انسنةبفلسطينوماتحمع،سكن.العملفيواجتهادعبادةلهوكانت.يعح

.3/123لإصابةا+نظرا،وسبعين
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وإنالاوالضبر،بالكرهحقتالجنةوإنألا.لينةسهلةالناروإنالا.ؤغزدخرتةالجنة

الجنة،علىأشفىوالصبرالكوهحجابكشففمنألا،والشهوةبالهوىحفتالنار

أشفىوالشهوةالهوىحجابكشفومنألاأهلها،منكالطالجنةعلىأشفىومن

إلايقضىلايوم،الحقاهلمنازلتنزلوابالحقفاعملوااهلها؟منوكانالنار،على

.(1)"بالحق

تاجرحسا!علىالدنياتاجرحالفيهاعازقررخطبةصزليبنشليمانخطبكما

فيالجهدإفراغالىدعاهمثم،هت!اجتلالكذحسبيلفيمنهماامرفيكلوتذذ،الآخرة

علمقدأدلهن!ف،الناسأيهابعد"أمافيها:يقولمنها،الأمثاذالمضارتا،الآخرةل!عأ

فساعلآخرةاتاجرفأماتمارا،وللآخرةتجارا،للدنياوإن.تطلبونخرجتموما،تنوونما

لا،وساجذاوراكغاوفاعذأ،قائماإلايرىلاثهئا،بهايشتريلابها،بسونمناتجبإليها،

يبتغيلافيها،داتععليها،فميهم!الدنياتاجروأما،لذةولادنياولا،لهنضةولاذهتاتطلب

الثهوبذكر،الليلجوففيالصلاةبطولهذاوجهكمفيالثهيرحمكمفعليكمبدلا؟بها

.(2)"..،عليهقذزتمخيربكلذكرهجلاللهالىوتقربوا،حهـالكلعلىكثلإا

عليهمتلاوتذكير،ذكرىخطبةبالبعرة(3إغزوانبنلعتبةخطبةأولموكانت

أهوالمنأحضرثمالقرار!دازهيالآخرةوأن،ذقبممااقلمنهابقيئماالدنياانفيها

عليهمقع!ثم،أمرهفيالمراجعةعلىالإنسانيستحثماالجنةنعيمشعةومنالنار،

.276ص،للأزدي،الشامفتوح(1)

.5/121والملوكالرسهلتاديخ(2)

شمسعبدبنيحيف،المارنيوهببنجابربر-الزايوسكودالمعجمةبفتح-غروانبنعتبةهو:!3)

بدراشهدللمقداد.رفيفاالمدبنةإلىمهاجزادجعثم،الحبشةالىهاسجر،الأولينالسابقينمن.نوفلأؤبني

حديثه!نمسلموفيجميلآ.طويلآوكانفئوخا.وفتح،البصرةفاختطالفتوحفيعمرولاهبعدها.وما

غمرعلىقدم:وغيرهسعدابنقالالشجر.ورقإلاطعاملناما!اللهرسولمعسبعةسابعرأيتنيلفد

قبل:وقيلعشرينسنةوقبلعشرةسبعسنةسليمبنيبمعدنالطريققيفىجع،فأبىالإمرةمنيستعفيه

.1/438الإصابةأنظر:،عنهورضيالله-رحهفماتاللهودعاسنةوخمسينسبغاوعاشذلك
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الفقربهموبلخ،الجوعأنهكهمقد!تمالتةشكقيهؤلمكل!ألثهرسولمعسبعةسابعوهوحاته

الأمصار،منمصيراميزالسبعةمنرجلكلفغداالدنياعليهماللهفتححتىقئلغه،

صبابةلاإمنهايبقولمحذاء،وولتتعرمتماقدالدنياإن":-عنهورضيالثهرحمه-فقا!

وقد.بحضرتكممابخيرفانتقلواالقرار،دارإلىمنهامنتقلونهمانكمألا.الإناءكصبابة

!؟أؤعجبتم،وتتملؤنهخريقا،سبعينهوتجهنمشفيرمنألقيتصخرةانلو:ليذكر

يولمعليهوتيأتينعاقا،أربعينمسيرةالجنةمصاريعمنمعراعينبينماأنليذكرولقد

إلاطعاملناماعتمالتةظتهؤلمم!،النبيمعسبعةسابعوأنارأيتنىولقد!بزحامكظيظوهو

منمنافماسعد،وبينبينيفشققتهابزدةوالتقطتاشداقنا؟تقزحتحتىالشمر،ورق

.(بعدنا")1الناسوسيجربونالأمصار،منمصرأميروهولاإأحليمنالسبعةأولئك

الاخؤت،الخطنيربآ

بعفرصدوا،الحكمفيالأولياتالصحابةخطبورواتناعلماؤنازصدمثلما

.احتضارهعنداصحابهنيورليهناللانيأو،الموتيسبقناللواتيالآخرأتخطبهم

الدنيا.الحياةفيوتزهيدهموموعظتهمالناسنصيحةالخطبتلكعلىوالغالب

الدنيا،مقدارفيهاعرفهم،المسلمينفيخطبهاالتيالأخيرةعثمانخطبةأمثلتهامن

الباقيئكؤبرفالبصيرالبالهتية؟والآخرةالفانيةوافهامقز،دارلاعمل،دا!للأخرةوأنها

الددبأعطاكمإنماغؤقلالله"إن:فقال؟الجماعةولزومبالتقوىنصحهمثم،المنقطععلى

فلا،تبقىوالآخرةتفنىالدنياإنإليها.لتركنوايعطكهوها!و،الآخرةبهالتطلبوا

منقطعة،الدنيافإن؟يفنىماعلىيبقىمافآثروا،البافيةعنتشغلنكمولا،الفانيةتبطرنكم

.عندهووسيلة،بأسهمنجنةت!قواهفإن؟-وعر-جلاللهاتقوا.اللهإلىالمصيروإن

هنا.المثبتةوهيأجود،الطبريورواية.9/6الكبيروالطبفات،ه3/92والملوكالرسلتاريخ(1)
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الثهنعمةواذكرواأحؤائا،تصيروالاجماعتكموالزمواالغيز،اللهمنواحذروا

.(إخوانا")1بنعمتهفأصبحتمقلوبكمبينفألفأعلاةكنتمإذعليكم

أحدقلماالموتباقتراب!م!حأوقدمقتلهيومفيالمنبرصيدالزبيرابنأنورؤوا

شحهمابه،تغشاكمقدالموتإن،الناس"ايها:قالثم،عليهوأثنىالله!نحمد،الشامجندبه

نحؤكموزتجس،(3)قشمتبعدوارجحن،تفرقبعدواجتحعزتابه)2(،بكموأحذق

السيوففاج!علواالمنايا،تتبعهاالبلايا،إليكموقائد،(4)هقذؤعليكمكفر!غوهو،رعده

:يقولوهويقاتلاقتحمثم،بأبياتوتمثلبالصبر.عليهاواستعينواغرضا،لها

(5)"قاسعلىلهاالخزبوقامتالأعناقضزتأصحابكجدقذ

بينوقعالذير!لامقدارأدط،الخطبةهدهعلىالتعقيبفيذكرهينبغيمماإنألا

العقليةالمعانيإلىحقالانصرافهمبالشر)6(،التم!ثلفيهقلقدالصحابةخطبمنأيدينا

اه!يلعتغلبفهيالخطبةهذهمثلأما،العاطفيةالنوازعإلىانصرافهممنأكبرالعملتة

ويشحعها،عليهالإقدامعلىنفسهيحثفهو،الموتنحو!احبهالانعراف،العاطفة

لملاقاته.قدفاتمفيىي!ل

لحيته،علفبضثم،عليهوأثنىالثهفحمد،حياتهفيمر؟%خزالمنبرمعاويةوصيد

مللت!محتىإمرتيعليكمطالتوقداستحصد،قدزرعمنإئب،الناس"أثها:وقال

.231-4/224والملوكالدسلتاريخ(11

."ربب:العرب"لسانبعضا،بعضهاركبتدالتيالسحابة:زلابةجمعالزياب!(2)

".،ودق:العربالسان،وهينهشديده:كلهالمطرآقالؤ(3)

،تفرقبعداجتمعالسحابهذاأن:ايمشق،:العربلسان،مزقهالثوبئ)تشق(()

،2/665يش!لاإب!اهيمبنمحمدبنخدسليمادأيماللخطابى،،الحديثوغريب،5/551الفريدالعقد()ه

هـ.2041اللهحرسهابمكةالفرىأمجامعة،العزباويإبراهيمالكريمعبدتحقيق

فيالسياسةادبانظرةالنثر،أنواعبعضفيبعدهمأميةنجيعصرفيكثرتدبالشعرالاستشهادأنعلى(6)

.طه،القاهرةمصر،نهضةدار،34صا،الحوفيمحمدأحمدللدكتور،الأمويالعصر
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مني،لثرهومنإلابعدييأتيكملاواته.لهراقيوتمنيتمفرالمجم،وتمنيتومللتحوني،

إنياللهم؟لقاءهالثهاحم!الفهلقاءاحهمثمنوإنه.منيخيزاكانمنإلاقبلييأتكملمكما

.(1)تامحتىالمنبرصيدفي."لقائيفأحبهمثلقاءكاحببتقد

بالقثلبموتهالشامتينشماتةيردالثه،لقاءأحمبوإنخطبتهفيمعاويةانعلى

الدنيامننالبل،أوأنهقبللمجضدلمومعاوية،حصادهاوانلهزر4كلأن:ضربهالذي

.(2)بموتهللشماتةوجهفلا؟تمنىما

حضرتهلماأنهالخبرففي،قومهخاصةإلىكلأمهأما،الناسعامةإلىكلامههذا

؟%،ويحك:قال.بموتكيشبالهثرونقريشمننفر:قال؟بالبابقن:لهلمولىقالالوفاة

فحمدفدخلوا،للناسنوألي.يسوؤهمالذيلاإبعديلهممافوالثه:قال.أدريلا:قال

وتجربتهيخبرتهعنفيهاأبانالخطبريقمنخطبةخطبثمفأوجز،،عليهوأثنىالله

عنه،غخزهإلاالأرضفيالفسادمنيمنعهلاعنفور:أربعةأصناففهم،الإنسانلبني

لقلة،السملكعلىتقدرلموصنفبالدنيا،الآخرةثخكرا؟وصنفقادر،مف!يمدوحنف!

يذكرونورجالمالدنيا،رجالفهؤلاءوالزهدبمالقناعةفيدعي،السببوضعفالحيلة

مبتقؤنمتقبونخزاتىفهؤلاءومتعبد؟وبافيخائنه!بينفهم،الآخرةوالدازتعالىالثه

بمنيتعظواوأنتهوجها،عنوالإعراضالدنيا،شأناستصغارإلىدعاهمئمالدنيا،في

أصبحناقدإنا،الناس"ايها:قالخل!فهم،ضنبهميتظمثقةيصيروالاحتىقبلهمكان

تحقيق2/045ن!ثعبنأحمدبنمحعدالدينشمس،للذهبي،والأعلامالمشاهيرووفياتالإسلامتاريخ(1)

هـ.1/4241ط،بيروت،الإسلاميالغربدار،معروفعوادالدكتوربشار

ونعىاستحصد.قدررعمنواللهانايقولمعاوية"كان:يقولأيسمعتتال،الحلبيسلمةبنعليعن!2)

:فقال،دوئهوالآخرمنه،أكبرأحدهماوكان،"عفبةبنوالوليدكريزبنعامرابناللهعبدله

شائرفهوإخوانهمنوأفيردوأمامهامرىخلفمنشسارإذا

تحقيق،284عالحستي،حبانبنمحمدحاثم،أبي،حبانلابنالفضلأء،ونزهةالعقلاءروفحةانظر:

هـ.ا397بيروت،العلميةالكتبدارالحميد،عبدالدينمحييمحمد
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ننتفعولاعتوا،أوالظافيهويزداأمسيهئا،المحمي!نفيهيغدشديد،وزفيغنود،دهبرفي

أربعةعلىفالناسبنا.تخلحتىقارعةنتخؤفولاتج!فناه،عماتسألولاغيمشاه،بما

وتنهيف،خدهوكلالم،نفميمهقهانةإلاالأرضفيالفسادمنيمنعهلاقنمنهم:أصناف

(1)؟ص
الثزطقد،بسرهوالمغلن،ورخيهبخيلهالمخلب،لسيفهالمضيمتومنهم.ولهره

المتخرولبئس،تفزعهمنبرأو،يقودهمقتب)2(أو،تنتهزهلحطايم،يتهليوأؤبق،ه!فن

،الآخرةبعملالدنيايطلبمنومنهمعؤضا.القعندلكومماثمئا،لنفسكتراهاأن

منوشفر،خالوهمنوقارت،شخصهمنطامنقدالدنيا،بعملالآخرةيطلبولا

عنأقعدهمنومنهم.المعصيةإلىدلييعةالثهل!مترواتخذ،للامانةنفشهوزخزلهت،ثوبه

فشح!،أملهعنالحالبهفقصر،سببهمنوانقطالح،نفسهفيضؤولةالمفكطلب

رتجالوبقي.مغذىولامزاحفيذاكمنوليسالزقادة،بلباسوتزين،القناعةباسم

تاهـ،لصيريدبينفهمالقخشر،خوفثدموغهمواراقالقزجع،ذكرغفأبصازهم

التقية،أخملتهمقد،ثكلانوموجعئملع،ودالحقكعوم)3(،وساكهمخكنقمع،وخائؤ

ومجظواقد،قيرخةاوقلوبهم،(المضامزةأفواالهم،أتجاجتحرفيفهم،الذلةوشملتهم

*2،بر

منأ!غزعيونكمفيالدنيافلتكننقلوأ.حتىوقتلوادلوا،حتىوقهرواقلوا،حتى

منبكمتتايظأنقبلقباكمكانبمنواتعظوا.اتجلمين)6(.وقزأضةالقزظ)51،حثالة

.17)،منكمبهاأشغصكانمنزفضتف!نها،دميمة.فارالضوهابعدكميأقب

،الما!شحةوالمقصود؟دفر،،:العر!"لسانالكثير،والؤقر،(نضعس؟المر!الساذ،القليلالماء:النضيض(1)

لا.تنب:العرب"لسان،يصيدهمافيهلمجعلالصائدمعيكونثيء:ايقنب!21

."كعم:العربالسان،فاهشذ4البعيرحعم(3)

ساكثود.أنهموالمعنى!مزلما،:العرب"لساد؟الفزعمنيجئرولم،فيهيتجزتهأمسكضهمعزالبعير،(4)

،"قرظ:العرلب،"لسانبهئدبغشجرالقزظ:(5)

جلم"!:الرب"لسان،والصوفالشربهيجرالذي:الجقم(6)

تاماتعقيمهانظر،عليإلىأثرتورآها،معاويةالىنسبتهافيالجكاحظشك!تد،86-2/95والتبجينالبياذ(7)

الدراسة.هذهمنالمصادرفصلفيولكوروهو،2/16والتبيينالبيان:في
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ثى،الفظخطبربآ

ولكنهم،بالخطابةغليهؤلمهم!ع!لىدتةالنبيئالصحابةيرثؤأنالأشياءطبيعةمنكان

ولعل،(1)مهلالنسبةثابتة،صحيحةمرثتةأربعينمنبنحوفرقؤهالشعز،بذلكاستبدلوا

فيوجدوهمماإليهمأدنىوألمهمولوعتهملحزنهمملادااليشعرفىوجدواقدالصحابة

شكواهاوتبثوتنتحبفتبكيأحضانهبينترتميالكليمةللنفوسأبفالشرالنثر،

إلىأقرلب-كثيرةأوقاتفيعاطفتهتوقدتوإن-فهوالنثرأما+الألبيوجدلاحين

والمراجعة.والتدئربالحكمةواليكا،والعقلالروية

غ!يرمن4شييشوبهنلا،خالصات-مرابذلك-معفيهاالصحابةخطبأنغير

ولوأعجه.همهوا3الرثاءأئات

عنالطبريروايةففي!!سكلتالا،أبيهفيعليبنالحسنمرثيةالخالصالرثاءهذامن

"لقد:فقالغقيهإدهـتملأعليقتللماخطيتاقاموقدالحسنسمعت:قالجابر،بنخالدأبي

قتلوفيها،عقيهإلشلأئممريمبنعيسىزفعوفيها،القرآننزلفيهاليلهفيرجلآالليلةقتلتم

يكونأحدئدركهولا،قبلهكانأحدسبقهماوالله،ظنهماأدشلأئمموسىفتىنونبنئوشع

وميكائيل،يميظعنوجبريل،السريةفيتيبعثهلخيهؤسلزع!تمالتةاللهرسولكانإنوالله،بعده

.(2)"لخادمهارصدهاسبغمئةاوثماتمئةإلابيضاءولاصفراغتركماوالله.يسارهعن

بهذايؤوبوهوفيه،قتلالذيالوقتوفضائل،القتيلفضائللإيرادندبفهذا

الموتبفضيلة،القرآننزولليلةالموتبركةفضلالحشنبهقاسمجئبمإلىالرثاءمنالنوع

)رسجل()3(لفظةإلىالإحالةعلىقائمالخطبةفيكلهوالأمر.والأمكنةالأوقاتبعضفي

الفضائلمنت!متماإليهات!سنثموتشويقا،استثارةنكرهافقد،الخطبةأولفيالواردة

.474-644ع،غفابشمسلمحمد،ودراسةتوثيق:الصحابةأشعارفيالنبويةالمراثيانظر:(1)

.5/157والملوكالرسلتاريخ(2)

147ص،الرحمنعبدمحمدماهرلمحمد،نعحثةنحويةدراسة؟الأمويالعصرفيالسياسيةالخطبانظر:(3)

هـ.4351دمياطجامعة،الآدابكليةوادابها،العربيةاللغةقسم،دكتوراهرسالة

211



وفئ،غقجهالشلأئمعيسى:هما،الصالحينمناثنينإلىبالإشارةوكأنه.الخيراتفيوالمسارعة

ذلكيقولأنغيرمن!الصالحينأولشكزمرةفيأ!كشةلتةعليايلخل،غقيهألمئملأئمموسى

الخطبةهذهولكن.والإشادةبالثناءجديرب!،الندبفيفنيةجيلةوهي،اللفظمنبصريح

لا؟أمالرثاءغيرمناخر4شيأليخقهايدرىفلاكذلكذلككانن!ف،تامةغيرلعلها

الحسينمرثتة-فراقهعليوالئصبر،الصحيحةالميتعاسنذكرمنفيهلما-الرثاءجميلومن

نعرةمن:شمائقهويورد،شقيقهمناقبيعاوفيها،قليلمنذالرائيالخشننلأخيهعليبن

!التةلخيهؤل!ل،النبيابنفهوغزؤولا.والجلم،والعفافالدنيا،فيوالزهد،والورع،الحق

الدهوتؤثر،مظائهالحقلتناصركنتإنمحمد،اباالله"رحمك:1دثةزجمةفيقول،مفخرةبهاوكفى

لهابعينالدنياقعاظمجليلوتستشف،الرويةبحسنالتقيةمداطنفيتداحفالباطلعند

عليك؟المؤونةبآيسرأعدائكغرببادرةمت؟رتو.الأطرافلهاهرةيذاوتفيفعليها.حاقرة

لثااللهأعظتم؟نعيموجنموزيحانزؤحف!لى،الحكمةتبانورفميع،النبوةسلالةابنوأنت

.(1)"عنهالأسىن!حوالسلوة"ولكملناتم!هوو،عليهالأجزولكنم

ز!قكتفا،الجراحبنعبيدةأباجبليبنمعاذبهزثىماالنثر،فيميتابهرثيماجليلومن

الخطبةفيعبارثهعمادجعلئماله،خصاكريممنينقلهماصدقعليرثائهيديبينأقستمإذ

والجلالالسمومنفيها-يابهاالرجلئحئناثدعىالصفاتوكألطغؤخ!،اللهكئابمنتضميئا

المبالغةقبيلمنثقريطهيظنواولا،بالميتقياقهاالناس!ليصدق،القشمالى-احتاجتكاوالجمال

معاذوتقدم،فأخرج،الناساجتمع!مكنةعبيدةأبوماتلماأنهرويفقد؟المجاملةسبيلعلي

أباياالله"رحمك:معاذقال،الترابعليهفشفؤامنهوخرجواقبرهفيوضعوهفلأ،عليهفصلي

كنت،مقتهاللهمنيلحقنيانيحافباطلآاقوللاوالله،علمتبماعليك\ثنينفوالله،.عبيدة

خاطبهملىاذاهوئا،الأرضعلىيمشونالذيومنكثيرا،اللةالذاكرينمنعلمتماوالله

آ13/962دمشقثاريخ(1)
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ئسرفوالمأنفقواإذاالذينومنوفياما،شخذالربهميبياتونالذينوفيسلاما،قالواالجاهلون

الذينومن،اكلمواضعيناثخبتينمنعلمتماواللهوكنتقواما،ذلكببنوكانيقثرواولم

الناسمناحديكنولم:الراويقال."المتكبزينالجفاةويبغضون،والمسكيناليتيميرءمون

.(جبل)1بنمعاذمنعليهحزناأطوذولا،موتهوعلىعبيدةأراققدعليجزغاأشدكان

ور)،التوبةإلىفيهادعاعبيدةأبيموتعندقبلهاخطبةخطبقدمعاذوكان

ثم،لهفاستعذوا،بمأمنالموتعنلستم:لهميقولكأنه،البينذاتوإصلاح،الديون

منعبذامنكمرأيتأنيأزعمماوالله،برجليفجعتمقدالمسلمونأيها"وإلنكم:قال

أشذولا،للعامةأنصخولا،الغائلةمنابعذولاصدرا،أبرأولاغمزا،أقلقمااللهعباد

منتقدممالهأدلهغفر،عليهالصلاةاحضرواثم،عليهفترحموأ؟منهوشفقةكحمابرعليهم

.(21أبذالمامثلهبعدهعليكمتليلاواللهتأخر،وماذنبه

مننحوبرثاءعمرورثاه،صاحبهماتمثلماالجليقةمحمو؟وماتمعاد،طعنفلما

،عبيدةابيفيالجميلقويهبنظيريكافئهكأنه،لصاحبهشهادتهمننحووشهادة،رثائه

-علمناكما-كنتفقدمعاذ،ياأدثهرحمكدة:ودقنهمعاليعلىصلىبعدماعمروقا!فقد

رحيماالفاجر،علىوشديذا،للجاهلمؤدررباوكانت،خيارهمومن،المسلميننصحاءمن

.(3)املمثلكبعدكمنئستخلفلااللهوايم.بالمؤمنين

فيز!عكلتةالربيربناللهعبدفقامعلي،بنالحسينقتلالعهد،ذلكبقيدعهدوفي

فيقالثم،عامةالعراقأهلولام،خاصةالكوفةأهلعلىوعاب،مقتلهفعطممكةأهل

لهمونقبل،قوالمونصدق،القومهؤلاءإلىنطمئنالحسين"أفتغذالآيخر:خطبتهشطر

النهارفيكثيزأ،قيامهبالليلطويلاقتلوهلقدوأللهأقاأهلا؟لذلكنراهمولالا،عهذأ؟!

.682ص،للأزدفي،الشامفتوح(1)

.682ع،للأزدفي،الشامفتوح(2)

.272ص،للأزدي،الشامفثوش!(3)



بالقرآنيحدلكانماواللهأما،والفضلالدينفيبهوأولمما،منهسمفيههمبمااحق،صيامه

فيبالمجالسولا،الحرامشزتبالصيامولاالحداء،اللهخشيةمنبالبكاءولاالغناء،

وعبادتهقيامهبطولفرثاه.(1)"غياتلقؤنفسوفالصيد،تطلابالركقهـفيالذكرجقق

خط!بته.ثنايافياتبعهموقنأميةببنيمعزضا،خصومهوبينبينهالمقابلةطريقةعلى

وهوالزبير،بنمصعبأخيهرثاءفيالزبيربناللهعبدخطبةبغيرهالرثاءقرجويمن

.(2)ونفسهاكهعلىوالثناكأ،العراقأهلوذئمالرثاء،فيهايجمع

مطلعهافييرثيمنه،مصرأخذتوقدطالبأبيبنعليخطبةالمزجهذاومن

الذين،والظلماتجؤرأولوالفخرةافتتحهاقدمصرإن"ألا:فيقو!بكبرأبيابنمحمذ

زخمةآلئة؟استشهدقدبكرأبيبنمحمدوإنألا.مجوتجاالإسلاموتغؤأاللهسبيلعنضدوا

ويبغضللجزاء،ويعملالقضاء،ينتظرلممنعلمتماكانإنوأدلهأما.نحتسبهاللهفعند

.(3)خطبففيأخلثم."المؤمنهدىولمجبالفاجر،شكل

جسدهبعضالصحابةاحدرثاءمنأثرما،نوعهفيزمئاومتقذمهالرثاءطريفومن

ثنيتاهسهمطتلماأنهالخبرففي،سفيانأبيبنمعاويةوهوبلفقدهوتأسيهوتعزيه،(لماخطابة

وإني،قبليالهـصالحونابتليلقدابتليت"لئن:فقالالناسإلىخرجثم،بجمامةوجههثف

منهم.أكونأنامنوما،قبليالخاط!ونعوقبلقدعوقبت!ولئن.منهماكونأنلأرجو

.47"هأ5/74،والملوكالرسلتاريخ(1)

.6/661والملوكالرسلتاريخ:قيانجظرها(2)

.5/581والملوكالرسلتاربخ(31

بنمحمدبنللمفضل،المفضلياتانظر:(العبديكالمثفبشعزا،أنفسهمدثاءالىالجاهليونالشعراءسبق!4)

يغوثوعبد،طهبمصر،المعاروءدار،هارونالسلاموعدشاكرمحمدأحمدتحقيق،941عالضئي،يعلى

عنوافها:،زاملرمضانلمحهدالبابهذافيماجستيررسالة:وانظر،73-6/17الفريدالعقدانظر:،التيمي

.م2".هالقاهرةجامعة،الآدابكلية،العربيةاللغةقسم،أسلوبيةد!اسة:الجاهليالشرقيالذاترثاء
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تتاقكؤتغاذ،خيارعليهليكانلمانفسيعلىأتىولوأكثر.بقيلمامنيعضوانسقطولئن

حدباكنمتلقدبعفخاضتكم،عليغتمتكانلئنفوالله؟بالعافيةدعاعبذاأللهفرحم

.(الما!عافتكمعلى

والماضي،الحاضير:زمنينفييكونمابينوالمقارنةالموازنةاه؟ومعالمرثيةهذهإن

منكثيرعلىوجذلههبمهارتهيقفناوالخطيب.بعذههووماالآتيأو،والآتيالحاضيرأو

قزقبةعلىالواقفالرشيدالرجلكأنه،المقابلةهذهمنبسببيستخرجهاالتياليبز

.الحادثاتصغيرفييضيعأو،التفاصيلشذكفييقعانمحاذراغلي،منالأموزينظر

.4/71والتبيينالبياد!1)
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الخطانجئفيالضخابكلشثق(6)

بها،إلاخطابصهمعنالحديثيتملاورسولموعاداتتواثالخطابهـةفيللصحابة

مماذلكمعوهي؟الحنطبةبمتنلهاتعفقلاالتيالنع،عنالخارجةالأشياءتلكأعني

منأشياءتدوينإلى(والتبيين)البيالنفيالجاحظسبقولقد.وبيانهالنم!إبلأغفييؤثر

ماعلىأقفأنفرأ!ت،الصحابةعنشيئامنهاينقليكدلمولكنه،العربعنالبابةهذه

عليه.وأعقبئفأ!لبتهمنها،ليتيمئر

)تجهيزالخط!ب(

يرتجلهاولاويجهزها،ا"*تطبةيجدكانمنمنهمز!كلئؤأنالصحابةعنيروىمما

:لهنقال،السقيفةحادثةفي!كئةالخطاببنعمرذلكعنحدثنا.وهلةلأولارتجالا

دفعتأنفلما،في!بهأقومأنأردتكلاقازؤزثكنتوقدالأنصار(:)أي"أتيناهم

بمابعدانطقثم،أتكلمحتىرويذابكر:أبوليفقال.المنطقلأبتدىذهبتإليهم

(1)
."حببت

همقالا)2(.الخطبةلمقاميعذانكاناانهماوعصربكبرأبيعنحذثأنهعثمانعنيروىوكا

قبللهلمجالطكانماالصحابةخطبمنانعلىنع!وامثاالما)3(الخبرانفهذالط

يخطاملااللحظةوليذأدئاالخطابةتكنلم.بهالقيامقبلخاطرهفيالخطيبفيديره،إلقائه

كيفرأيناولقدتدبير.غيرمنعشواءخئكابهايخبطالخطبةصاحبيكنوأإذن،له

؟(4)رمعلالشكرخطبةفيكالوجوب،بهبدأهابماعمذاخطبتهينهيبعفالصحابةكان

موأعظكبعض،لكلامهيهيآهمكيماالمخاطبينمفاجأةيتعمدكانبعضهمأنوكيف

.3/912والملولسالرسلتاريخ(1)

.2/73المجالسوأنساتجالسبهجةانظر:(21

+4/302الفريدالعقد:فيفحمر،خطبةأعدتدأنهمعاويةعنيروىماأيضاانظر:(31

.182-612/(والملوكالرسلتاريخ(4)
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اللهكتابمنآيابكئهاخطبتهيجعلأنكادبعضهمأنوكيف،(1)تزمالتيبكيرابي

وتهيئه.وتنظييمإعداليعنيكوذأذإلايمكنهلاكفههذاإن20غتماجل

كلا،،تجويدهإلىيقضدفلاعفؤايفقى)حديثا()3(الصحابةعندالخطابةتكنفلم

فيه.ويترؤى،لهويقدر،إليهيكذحوفناأدئاكانتبل

يستدعيهاحينترتخلكانتالصحابةخطبمنخطتاأنيمنعلاهذاكلانعلى

الخطب.قصيرالبفيسيماولامتوافراذلكمثالنجدوقد،المقامإليهايدعوأو،الموقف

عندهمالبائتاالكلام"كانالذين،العربشأنالخطابةفيشأنهموالصحابة

معوكانوا.فيهعندهماللهعادةن!حبوثقة،عليهاقتدارا،(14)المرتجل)وهوكالمقتضب

صدورهم،في(متثوهأهالأمور،ومهماتالتدبيرقعاظمفيالرايإلىاحتاجواإذاذلك

أبرزوه،(6)صايخ!علىوقاماليهير،وأدني،الثقافقومهفإذا،أنفسهمعلىوقئدوه

!(7)"ابذهمالأدناسمنومصفىمنفخا،محككا

الخطيب()هيئض

!م!لؤع!ألقةغقيهلنبياعصاعلىيخطبونكانواوعثمانوعمربكيرأباأن(الهيهة)لمجافيوردوقد

عليها)8(.يخطهمثكانالئي

.5/233الأخبارعيونانظر:(1)

.221-5/121والملوكالرسلتاريخ:فيطالبايىبنلعليخطبةانظر:(2)

الحديثفأما،93ع،البرهان!وحديث،واحمجاج،وترشل،خطابةإلىوهبأبنعندالنثرئقسيم:انظر(3)

الأدبمسمىعنخارجوهو،173صالبرها،،الظر:،ومكاتباتهممخالمجاتهمفيالناس!بيجريمافهو

.بثلحدابمصطلحنا

قفبلا.:العرب"لسانله،إغداليأوتهيئؤغيرمنبهمجلختوالشغرالحديثاثتضنت!4)

.إميث:العرب"لسان،عليهوصبروأاذابوه:اي(8)

والكدادة،والقشذةوالقفذةالخلوص!هوأسفليبقىالذيوالثفلالاثر،وهوالخاء،بكسرالجلاص:(61

فهوسصئاييطبخالبزمهفييجعلحينالرنجدزيد:أبوقالي.نف!لاأخلضستوقدالإخلاص!،منهوالمصدر

خلم".:العرب"لسانلإثر،ا:اللبنفذلكالثفلمناللبنوخلع!جادذافلي،والإذوابةالإذواب

.2/41والتبيينالبيان(7)

.4/366والملوكالرسلتاريخ(8)
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تقلد"وقدلخةؤك!لؤع!تمالثةالنبيوفاةبعدبمكةخطبتهأ!شكتةلقةعمربنشهيلوخطب

.(1)"السيف

"وعليه،الشامأهلفيلهخطبةيخطبوهو!تتتةالتخليأسدبنيزيدوقام

متوكئاالأرضفيسيفهنصلواضغا،سيفهبقائماخذاسوداء،ومجمامةخز،منقباله!

.(2أ"عليه

الخطيب()مقام

قالولقدقبل،منالعهدكانكماقائت!ايخطبكانأنهالصحابةخطيبفيالأصل

الرواياتإنثئم.إأا:الجمعة1(فألهماؤتريموك!ص!تمالتةغقبهؤلئتقؤ:نبيهمخاطتاكتابهفيغؤجملالله

فخطبهم)3(.ما،قويمفي""قامقدالصحابةمنفلائاأنتذكرمتوايةلتأتي

منعليهقاعذاخطبمنواولالمنبر،علىقائهينيخطبونزته!تمت!فكانوا

الحشنعنشتةبنلعمر(المدينة)تاريخففي!خكئة،سفيانأبيبنمعاويةالصحابة

نإثم،قياقايخطبونكانواوعثمانوعمربكيروأباع!لىدئةغقبهؤكم!النبيأن:!البصري:)اي

يتكلم،ولافيسزيحالكبير،يدركمافيدركهيخطبفكانوكبررقأنبعد!كلكنةكأممان

.(4)"دعقمنأولأ!سكتةلئةمعاويةكإنثم،خطبتهفييئميقومثم

.(5)معاويةحاليكلعلىقاعذاخطبمناولفيكون

.21!/6الكبيرالطبقات(1)

،242عالمئقر!ا،مزاحمبنلنصرضفين،وقعة(2)

،3/243الكبيروالطبقات،4/16،4/231،5/418والملوكالرسلتاريخ؟كثيرةا!لهضمن:انظر(3)

4/8.

الشبلياللهعبدبنلمحمد،الأوائلمعرفةقيالوسائلمحاسنوانظر:،3/496شثةبنللمر،المدينةتاريخ(4)

.م1/2102ط،بيروت،النفائسدار،التونجيمحمدتحقيق،632ص،الدمشقي

فخطابتهم،والعيدينالجمعفيإلاوقوفايخطبونأميةبنيعصرفيالوفاظيكن!"ةصيفالدكتورشوقييفول(5)

.؟اص،العريىالنثرفيومذاهبهالفن،،جالسةخطابةالأغلبقيكانتالعصرذلكقضاصكخطابة
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أول"كانأنهالزبيرأدثهعبدخبرفيالفريد()العقدوفيالمنبر،جوارإلىيخطبونوقد

عحل1لتةغق!هؤلمملؤالجيئأنالخبرفيوجدتفقد،تقلكماوليس،(المنبر")1جانبإلىب!طخمن

ؤليثهالخطابةقينبويمأثرفهذا.(2)الحديث"...انهه"الفتنس:فقالالمنبر،جنبإلىخطب

شك.غيرمنصحلىدئةغقيهؤلمهم!النبيعنالصحابة

الخطاببنعمرأنقبل،عليهيقومكانمنوتعظيم)المنبر(شأنفييروىومما

بكير،أبيلمجلساهلأنفسيأرىليرانياللهكان"ما:قالثمالمنبرصعدالخلافةوقيحين

التيالمرقاةعلىخطبأنه:أي.(3)"...عليهوأثنىاللهفحمدقرقاة،هس!لجمعننزلثم

لنفسه.وتأديتادماكبازا،تعظيتمابكرأبوعليهايجلسولكانالتيالمرقاةتلكتلي

ظاهراالخطيبيكونأنالمنبرعلىالخطبةمنالحكمةأنالقولإلىبناحاجةولا

إليه.وقلوقيأعناقهمويلفت،صوتهويسمغهم،ليراهمالناسعلىاقر!ثمم

احتاجواهمإنالمنبر،سوىناشز؟أخرىاشياءر!طتمت!علىالصحابةخطبقدكما

فلماالييد،عليمع"شهدت:قال،جميلةأبوميسرةحكىفقدمثلآ،كالراحلةذلك،إلى

.(4)"يفعلهعثمالطوكان:قال،رأحلتهعلىخطب!لى

.(5)"بختيةعلىيخطبشعبةبنالمغيرة"رأيت:قالقيسيىوعن

.4/017الفربدالعقد(11

ثحقيق6/2598الجعفيإسماعيلبنمحمدعبداللهأبي،للبخا!ي،الصحيحالحامع=البخاريصحيح(2)

هـ.11آ3/7ط،بيروتكثير،ابندأرالبغا،ديبالدكتورمصطفى

"5/423الأخبارعيوذ)دلا(

.5595رقمشيبةأبيلابن،المصنف(4)

"لسان،عريي:وقيل،الخراسانيةالإبل،معربأعجميئ:والبختية،7،59رقمشيبةأبيلابن،المصنف(5)

."بخت:العرب
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يزدون)2(علىتهاؤئنديومفخطبمقزنبنالنعمانأما.(1)"ريعب"على:روابةوفي

.(3)أحوى

وعقتستارها،"أسدلتأنها:لأبيهاالانتصارخطبةفيعائشةعنوروي

وشاذها")4(.

،؟يشعلىكفها،الخطبفيقائمينيخطبوأأنالعربعادةكانتتلكانفالمشهور

لمغالتاالخطبألنماذلكفيها،يجلسونكانوأف!نهم،النكاحخطبةإلا؟الأرضعلىأو

رإهمعرضفيالجاحظيقولكلوفي.اليظاموالخطوب،الجسامالأمورفيإلاتكن

مذهببذكرتعالىالئهاسمعلى"ونبدأ:العربخطباءعلىومطاعنهمالشعوبيةعلى

عندالمخصرةبأخذالعربخطباءعلىوبمطاعنهم،التسويةباسميتحلىوقنالشعوبية

دنيماوكل،الصلحخطبفيوقيامها،النكاحخطبفيوجلوسها...الكلاممناقلة

فيرواحلهمكلوخطبهم؟المجاؤزةحرمةوحقق،المحالفةشأنوأكذ،الحمالةبابفي

الكبار")5(+والمجامع،العظامالمواسم

الجمهو4)تهيئئ

صاحبه،أمقهالذيوجههعلىالمرأ؟يصلحتىللخطبةالجمهورنيهيئموكانوا

فأشرفوالزبير،وطلحةعليإلىأرسلعليهالحصاراشتدلماأنهعثمانعنئروىفم!

.(6)"والمسالمالمحارب:فجلسوااجلسوا،الناس"أيهافقال!:،عليهم

.1359رتم،شيبةأبيلابن،المصنف(1)

.!برذن:العرب"لسان،العرابنتاحغيرمنكانماالخيلمنالبردؤن(2)

.4/113للطبري،والملوكالرسلناريخانظر:!3)

الدينصلاحالدكتورئحقيق،8صس،الأنباريالقاسمبنلمحمدأبيها،فيالمؤمنينأمعائشةخطبةشرح(4)

هـ.ا382بدمقالعريىالعلميالمجمعمطبوعاتالمنحد،

.6-3/5والتبينالبيان(5)

صوتا".الناسأجهرمنقيبربنثابت"وكان:وفيه،3/347الكبيرالطبقاتانظر:(6)



بمالخطابالبعض)التفيم

لخطبةيقدمونقدأنهملذلكيشهد،احتفالأقيلماالخطباءببعفسيحتفلونوكانوا

بفتحعليهقدم!لالزبيربناللهعبدمععقانبنعثماذفعلكماقبلها،بخطبةخطيب

فقال،منهسمعهماعحمانفأعجب.الوقعةكانتكيفعليهوقع!،مشافهةفأخبره،إفريقية

منيلكأفيمبانا،المؤمنينأميزيا:فقالط،"؟الناسقيالكلامهذابمثلأئفومبشي!أ"يا:له

قتحقداللهإن،الناس"أيها:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدخطيئا،الناسفيعثماذفقا!.لهم

الزبيربناللهعبدوكان.الثهكهـاءإنخبرهايخبركمالزبيابنأدلهعبدوهذأ،إفريقيةعليكم

متحاتينوجعلناقلوبنا،بينأثفالذيلله"الحمد:ففال،"..خطيبا.فقام،المننجانبإلى

.(1)الخطبة"...البغضةبعذ

الصوت()رفى

ماعائشةعنيروىفمما!أمنهمالنساءحتىالخطبةفيأصواتهميرفعونوكانوا

الخطيبمالرأس!هوإنماوالصوت،(2)الخطبةفيالصوتتجفؤريةكانتأنهاا!لؤمنين

فيوالأصل.خطبتهساءتأساءوإنخيزا،بخطبظنمنأستعماتهأحسنفإن،خطبتهفي

،(3)ألثمقيسيىبنثابتعنالصفةهذهبلغتنام!جغا،تجفؤرلانو!كيأنالخطيبصوث

عنوبلغتنا،(4)"اتوصالناسأجهرمن"كانقالوا:عتمالئةغلنهؤلمكللؤ،الرلهسولخطيبوهو

!خكتة)5(.الخطاببنعمر

.4/170الفريدالعقد(1)

.4/464والملوكالرسلتاريخانظر:(2)

.4/464والملوكالرسلناريخانظر:(2)

.347/3الكبير)4(الطبقات

الرسالة،مؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق،94/67الشيباقحنبلبنمحمدبنأحملمامللالمسند،انظرة(5)

هـ.41؟.بيروت
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الخطبئ()ضبفغ

وكثرةالصوتضعفاستدعاهإذا(الخطبة)متلغالوسائلمناستحدئوهومما

فياجتمعتالأنصارأنالسقيفةنبأففي-فلهعرفيماالجاحظلهيعرضولم-الناس

وأخرجوا،عبادةبنسعدغقئهأدهـتملأمحمدبعدلأمراهذانولمما:فقالوأ،ساعدةبنيسقيفة

لشهمكوايأقدرلاإني:عمهبنيبعضأولابهمققالاجتمعوافلما؟مريضوهوسعذا

ويحفظيتكلمفكانفأسمغههوه،قوليمنيتلقولكن،كلاميكلهمالقوماشيئأن

معمثريا:عليهوأثنىأللهحمدأنبعدفقال،أصحابئفيسمعصوتهفيرفع،قوتهالرجل

.(1)الخطبة"..الأثصار.

والحرحئ()الإشازة

أثنائها.فيونزولاصعوذاالمنبرعلىوتحركوا،بالآصبعأشارواربماالخطبةفيوكانوا

عموولهقال،معاويةعليبنالحسنبايهمعلما:قالالرثي،عوفأبطبنالرحمنعبدفعن

المنطق،عنغييئفتكلمالمنبرفصعدالخ!نأمرت"لو:السلميالأعورعوأبوالعاابن

يمعث!عتمالتةغقبهؤشقؤاللهرسولرأيتلقدفوالفهتفعلوا،لا:معاويةفقال.الناسفيهفيزهد

فصعد،معاويةعلىف!بوأ.شفئاناوغقيههؤبم!لع!نتةالنبيمضمهلسانيعياولن،وشفتهلسانه

فصعد،معاويةبايعتقدأنيالناسيخبرأنوامرهفصعد،الحشنأمرثمالمنبر،معاوية

وحقنبأولنا،هدأكماللهإن،الناس"ايها:قالثم،عليهوأثنىأدلهفحمدالمنبر،الخ!ن

عليكميوفروأن،فيكميعدلأنمعاويةعلىلكمأخذتقدوإنيبآخرنا،دماءكم

نعم.:قال؟كذاك:ففالمعاويةعلىأقبلثم،"فيكمقيئكميقسموأن،غنائمكم

لكمفتنةلعلهأدري"وإن:معاويةالىبإصبد4ويشيريقولوهوالمنبرمنهبطتي

.(2)املمعاويةكلذلكفاشتدحين"إلىومئا4

.3/182والملوكالرسلتاريخ:انظر(1)

.383-6/382الكبيرالطبقات!2)



بأصبعهر!شيوهوينزلا،!!وخطبتهالخطيببباثمامالحاذقةالمسرحثةالحركةفهذه

المعاملةفيمعتىإليهاوأضافتبلاغتها،علىبلاغةالخطبةزادت؟بهالمزبعررناحية

الذيءو!لاظنبهاقمعقدمت!لااالخطيحبأنعلىعلاوةمعانيها،علىبنقيهمفالقصد

الخطيبهذابصدقويقيئاإقراراالمشاهدينجمهورنفوسقملأتإنهاثفة؟بهخضمهظئه

قدمه.ورسوفي،فصاحتهمعشأنهوغلؤ،الواثيى

ببعفسخطابتهفييستعينقدع!يىبنكالخشنماهزاخطيئاأنرأينافكذلك

فيوالكلامالحوارعلىقائماالمسرحكانإنحتى،اللفظعنالخارجة(المسرحية)الهيئات

وكثيرا،()الدرافيللطاقيقبولاأكثر"أسلوبلهفنالخطابةأنذلكوسبب،(1)الأصل

.(2)"...الأخلاقوتصويرالانفعاللإثارةيهدفما

عنالجاحظيروها!قغلةوهي،الخطبةفيباليدينالصفقبالأصبعالإشارةمنوقريمب

منالمدينةقدمحينخطبهأواخربعضفيالخطاببنعمروفعلها،العربمنأحد

علىوتركتم،نن!لالكموشنت،الفرائضلكمفرضتقد،الناس"أيها:فقال،الحج

.(3)"...الويحطيميئابالناستضفواأنإلاشمالهعلىيميتطمهفقثمالواضحة

لاالضلالسببأنوهو،الصفقةبعدسيقولمماخطرإلىتنبيقاعمرصفقلقد

وهيقبل،منمثلهايشهد!الجمهوزلعلمبشكري!خطابيةوسبلةوتلك،منهمإلاليكون

واللفنما"والإشارة:الإساراتهذهمثلمنزلةبياذفيالجاحظيقول.فيهنافننأثرذات

ومااللفظعنتنوبماأكثروما.عنههيالترجمانونعم،لههيالعونويغم،شريكان

لإشارةافيهتتقدمبابأيضافهذا،الصوتقئلغمنأبعدالإشارةوقئلغ..اللفظعنتقني

المصرية،الأنجلومكئبة،خشبةدرينيترجمة،14.ع،إيجريلابوستألبفسط،المسرحيةكتابةفنانظر:(1)

.هرةلقاا

.912ص،هلالغنيميمحمدللدكتور،الحديثالأدبيالنقد(21

.31"/3الكبيراطبقاتا(3)
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التأليف.يوجدوبه،التقطيعبهيقومالذيوالجوهر،اللفظآلةهووالصوت.الصوت

ولا،الصوتبظهورإلا!نثوزاولاموزوتاكلافاولالفنهااللسانحركاتتكونولن

تماممن،والرأسباليدالإفمارةوحشن.والتأليفبالتقطيعإلاكلافاالحروفتكون

قامت"إذاأنهاذلكلفظ"منأبلغإشار؟"رت:قيلوقد.(1)"...باللسانالبيانحشن

محملها"أ2(.وقلةمؤنتها،لخفة؟أبلغكانت؟الكلاممسدوسدث،اللفظمقام

الخطب()تزداد

ذلكمثالويعيدونها،،لخطبيكهمررونكالواأنهمالعاداتمنعنهميؤثروكا

حفظهاحتىجمبةككفيخطبهبعضد؟رييزللمأنهمنكزليبنشليمانعنرويما

أنهتزدادهاسببفلعل.البيتآللقتلىوالثأرالاستبسالدخطبةوهي.(3)الراوي

فهو،عليهلنفسهمزيدلاماالمعانيمنفيهاوادخلوحياكتها،ضؤغهافينفشهأخهد

كلماالمخاطبينجمهرةإلىالتمامغايةبهبلغالذيمرا؟هيصلحتىويكررهايعيدها

عليه،مقدلماخرواجحتلا،الوقتذلكقيواجئاتكرازهارأىلعقهأو.إليهاجتمعوا

.يأمنونكانواحيثمنو!لواخدلواالذينالقتلىاولئكبحقيفيئحتى

الجمهورلم)عدد

الجيشفيالخطبفهناك،خطبةثمتكونحتىمعيزعددالجغهورفييشترطيكنلم

الخطبوهناكالكبير،العددؤقيفاالجمعةخطبوهناك،القادسيةفيكخطبهمالعرمرم

كانواأنهمعمراختارهمالذينالشورىأصحابخبرمنيفقمومما.القليلالعددفي

مئهمخطيبكلجمهورأن:أي،(4)طهرخمسةمنهمالحاضروكان،أنفسهمفييخطبون

.79-1/78والتبحنالبيان(1)

.4/812الفريدالعقد(2)

سأنهافيفال،الجايةإلىطريقهفيوهوالخطاببنلعمرخطبةأيضاوانظر:،هه4/هوالملوكالرسلتاريخ(3)

.52صاللأزديالشامفتوح!"مرجعهوفيمتدئهفيغدا؟كلالقولهذايدعلاعمر"فكان:الراوي

،4/272والملوكالرسلتاديخ:فيالشورىخبرانظر:،اليومذلكسفيرفيغاثئاطلحةكانإذ(4)



تحزضهمالقادسيةوقعةفيبنيهافيخطبتأنهاالخنساءعنويروى.فقطرجالأربعة

لجمهورعليهوقفتعد؟أقلوهذا،(1)طقفرجاليأربسةكأولئكوكانوأ،القتالعلى

المصحابة.خطب

الجم!،)مجاوبش

بنامزكما،الخطبةفيسألهوإنالصحابةخطيبيجاوبالجمهورهذاكانوقل

.(2)"نعم:قال؟"أكذلك:معاويةالحشنسؤالمنقليلمنذ

الخطبةإن:القولنستطيعلقدحتى،يستطيلانقدالمجاوبةوهذهالسؤالهذاإنبل

وإلىإليهبل،وحذهالخطيبإلىتنسبلا-الدقةشئناإن-وإنها.كلهاحوارأحينهاتغدو

القيسعبدبنيفيالمغلىبنالجارودخطبةالحالهذهعلىرأيناهومما.معهالجمهور

خطيئافيهمقامثم،فجمعهم.ماتلمانبئامحمدكانلو:القائلين،النبيوفاةبعدالمرثدين

نإتحيبونيولا،علمتموهإنبهفأخبرونيأمرعنسائلكمإني،القيسعبدمعشزيا:فقال

نعم.قالوا:مضى؟فيماأنبياءللهكانأنهتعلهون:قا!.لكبداعئماشلقالوا:تعلموا.!ل

فإن:قالماتوا.قالوا:فعلوا؟فما:قال.نعلمهبللا،قالوا:؟ترونهأوتعل!مونه:قال

ورسوله.عبدهمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهدوانا،ماتواكماماتظالئةظيليؤش!محمذأ

وأفضلنا.سيدناوأئك؟ورسولهعبدهمحمذاوأناللهإلاإلهلاأننشهدونحن.قالوا

تسفم-الخطبهذاأخبارمنبلقنافيما-العربكانتفكذلك.(3)إسلامهمعلىوثبتوا

عفوقم.الصائمبالقياس!أصاتأو،العسحيحالبرهانم!هم!متى

بليغةلتضحيئ،لخطابتهمزمج!ض!وغجل!وهالصحابةأبتدعهماجديدمنإذنذلك

.يكونماأمثليعلىغرضهامؤأية،مؤئرة

،1/231صفوتزكيلأحمد،الربرسائلجمهوة:انظر(1)

،383-6/382الكبيرالطبقاث(21

!لا.آ3/2والملوكالرسلتادي!(3)



الضخابضضب!طخيتافي!71

الموضوعئشلم)الؤخدة

الحاسمةالحدودلهاليستالخطابة"أجزاء:أنذلك،عضويةوحدله!للخطابةليس

على..متسلسلةأجزاءذيواحليفعليعلىتتوقفالشعرفيالحكايةلأنللشعر؟التي

هذهمرجعفليسطبيي،تحديدعلىتتوقفلالأنها؟إضافيةالخطابةفيالوحدةحين

الفنيةالخطابةغايةالمحاكاةوليست،الفعلوحدةإلىولا،الموضوعمادةإلىالؤحدة

وحدةللخطابةيكن!كلهولهذا،والاحتمالالضرورةمعنىفيهاالحكايةتكتسبحتى

يمكنإذ،نسبيةالخطابةفيالوحدةولكنللشعر،تتوافرالتيالوحدةك!لتنظيرعضوية

.(ؤخدتها")1تضارأندون،المقامحسبتنقععلىأوأجزاؤهاتزأدأن

تحدثوانولح:(2)الخطابةمننوعانالصحابةعنأثرفقد،الموضوعؤحدةفيأما

-كماالموضوعيةالؤخذةذووالنوع.موضوعلغيرجعنوهونو4واحد،موضوععنفيه

الأغلسب.الأعم-هوالمختلفةالخطبأنواعمنفقبلعرممايتضح

فيوخطبهموالرثاء،الزهدفيوخطبهم،والفتنةوالقتالالجهادفيفخطبهم

واحد.لموضوعكفهاخالصةتكونتكادالشكر؟

فإن،الناسوحكمالسياسةفيمه!طخوعحتمالتةغق!زل!ملز،النبيحياةفيخطبهمأقا

كذلك.واحدموضوعذاكانمعظمها

.98ص،هلالغنييللدكتود،الحديثالأدبطالنقد(1)

،والفنونالعلومكلقيالنظرعنتمتغعلاف!نها؟غيرهعنبمزليعنهتبحثخاع!موضو4للخطابةليص(2)

انظر:لسلطانها،ويخضعحكهها!تحتيدخلإلامحسوشا؟أومعقولاجليلآ،اوكاناحقينثهصيءولا

الآباءمطبعة،9ص،اليسوعيشيخولويسالأبتأليف،الخطابةعلمفي:الثانيالجزء،الأدبعلمكناب

.م3/6291ط،بيروت،اليسوعيين
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أقواليشكلتأخذكانتثمومنمحدد،موضولح"ذاتالجاهليةالحنطابةتكنلم

فيهيجولواحدموضولحللخطابةأصبحفقدالعصرهذأفيأمابينها)1(،رابطلامتناثرتم

أحداثمنمحدداخذثاعليهميعرضأوواعالا،الناسقلمجدثإذ،ويصولالخطيب

بأطرافهتيئملعوضولح،ذاتأصبحتماالخطبةإن:نقولأننستطيعبحيث،الإسلام

الخطباءأخذفقد،واسعةفهفمةالنثرمعهاونهضالخطابةفهفتكلهوبذلك+وتفامهميله

ويولدونالمعانيهذهفييبسطونوما،الإسلاممعا!امنيحملونهبماطاقتهيوسعون

.(2)"ويفزعون

الخرضتناولفيوالتدقيقالشعةباتجاهدرجةالخطابةينقلونإنمابهذاوالصحابة

شتى،مواضيععلىمشتملةخطبةكثيرهافيم!دتةغلنهؤشفضالنبيخطبةكانثوقدالواحد،

الموجزةبالإشارةالخطبةقيالمعنىإلمايشيرعتمانتةظجهؤيمهم!النبيوكان.مختلفاثومعايخ

لذلكالمخاطبينأفهاتممناستاذلكوكان،فيهالعلمأبوابمنكثير؟أبوابعلىالداثة

أشذفكانواالأمور،بهموائتاثتفيه،بالناسالحياةتشعبتعصرجاءثمالععر)31.

لهمويفصلون،غمفعليهممالهميتينون-والحكمةالعلم-أهليالصحابةإلىحاجة

عوالتبس!.اغتاأوعليهماشتبهالذيفييهدوفهمو،أجمل!ا

والقضرا)الطول

كانالاكبرسوادهاانإلاولهضزا،طولاالصحابةخطباختلفتفقدذلكومع

والققر.الطولطبينتوشبماذا

الدكتورشوقيقالفقد!الاإلينا،وصلالذياليسيرالنزرعلىخطابتهممنانقرضماقسناإذاهذا(1)

خطبمنبيانهفي!وىماكثرةعلىالجاحظ"وهذا:لهآخركتابفي-الكلامهذاصاحب-نفشهضميف
النثرفيوولاهبهالفن،"كاملةخطبةكؤنلامتفرقة!وصيئبحقليإلاللجاهليينالاستشهاديسثطعلم

.اطا،القاهرة،المعارفدار،43ص،ضبففوقيللدكئور،العربي

.411ص،ضي!شوقيللدكتور،لإسلامياالعصر:العربيلأدباتاكيخ(2)

.661-1/471صفوثلزكي،العربخطبجمهرة:فيعليهوسلامهلبيصلواتخالبهمنجان!اانظر:(3)
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ماإلى!سي!تنمطولهوبل،الكثيرةالأوراقفتبلغتطولأنهاالطولمعنىوليس!

الطويلةخطبهمفمن.)ا!الكلامفيالتقليليغار4والتقصيرالإيجازمنالعربعنعرف

بكرأبيبيعة،البيعةوقصةالرجتم،فيهاذكر،بالمدينةالخطاببنلعمرخمعةخطبةماشيتا

طالتوإنما.(2)الحديثةأوراقنامنالصغيرالقالعمنورقتيننحوفيوهيفيها،داروما

السمقيفة:يومخطبمنخطبتينثناياهافيعمرولروايةالسرد،علىلانطوائهاالخطبةهذه

جديذايغدماوهو،يومئليالمعووفةبكرأبيخطبةهيوأخرىالأنصار،منلرجليواحدتم

خطبتين؟بروايةبالكفما،خطبتهفيغيرهخطبةرجليروقيأن،العربيةالخطابةفي

نحوفيوهي،النعممنبهاللهقنوماالشكرفيهذهمنقريبأخرىخطبةوله

.(3)كذلكورقتين

خطابةفيعليهاالكلاممرالتيكدادةبننمئيانخطبةالطويلةالخطبومن

الوفود)4(.

دانونوهمقاتليهفيهاوعظ،مقتلهيومقالهاعليبنللحسينطويلةخطبةومنها

والمساءلة،الحوارفيهايشيعخطبةوهي،عليهمأقذمهوبما،عليهمالحقمنلهبمامنه

مسبزسلة)5(.متصلةةب!طخوليست

علىوالحضر،والبدووالوبر،المدرأهلمن،العرلبخطبجميعانذلكبعداعلمثم":الجاحظيقول(1)

يكونماالطوالومن،فيهيحسنوموضع،بهيليقمكانذلكولكلالقصار،ومنها،الطوالمنها:ضربين

بعدفيهاوليس.الجيادوالتف!الحسانلفقرادواتومنها،لصنعةااستيماء!ومتشاكلآ،لجودةافيمستوئا

العدمورواةاحثرالقصارعددووجدنا.الصحفبطونفيالتخليدحظهدانما،الحفظيستحقشيءذلك

.2/7والتبيينالبياد،"2رساحفظهاادنى

+6،2-2"3/4والملوكالرسلتاريخ:فيانظرها(21

.182-4/612والملوكالرسلتاريخ:قيوانظرهاقبل،مناثبتناهاوقد(3)

.585-2/525شئةبنلعمر،المدينةتاريح:فيانظرها(4)

.624-5/424والملوكالرسلتاريخانظر:(5)
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بسببقصلإاصارربمابعضهابأنالإلما4بشافحريمالخطبلقصارعرضنا!إذا

استخلفلما:الصورةهذهعلىتروىالتيعمرخطبةمنهاأنيساورناوالشذ،ايةالر؟

نطقمنطقأولفكان،عليهنفأضنواكلمالبقائل"إني:فقالالمنبرصيد!سنهةعمر

حيثقائدهفلينظر،قائدهاتبعأيضجمليضثلالعربمتلإنما:قال،استخلفحينبه

.11)"الطريقعلىلأحملنهمالكعبةفوربأناأما،يقوده

وأنه،بعدهمقولمكلامثهةأنهبهلمانطقمنطقأول"فكان:قولهمنيظهرفقد

نأالمتفدمين،عندالروايةفيكثيرهذاومثل،وحدهالمثلهذالهمليضربيجحعهملم

الأثر،منغئيتهمفيهالجزءهذاأواناختصارا،كلهينقلوهولاالقولمنبحزييكتفوا

منه.يطلبونهالذىاوشاهدهم

بلقصيرةخطبةالصحابةخطبفينلقىأنبمستغربفليسذلكوسوى

ؤيفخرون.يعجبونوبه،يحئونهذامثلإلىفإنهم،موجزة

إلممابالمسيريأمرهبكيرأبيمنأتاهكتابإثرفيالوليدبنلخالدخطبةقصيرهافمن

محمذاأنوأشهد،أهلهوالله،فه"الحمد:قالثم،عليهوأثنىالثهفحصدفقام،العراق

ورسوله.عبده

وجهادربنا،طاعةعلىيحضناإليناكتبلهملزه!قغةتلا!اللهرسولخليفةفإنبعد،أما

دثهوالحمدوأمنئئنا،كلمتناوجمعدعوتناالثهأنجز،الثهسبيل!اوبالجهاد،الثهوعدوعدونا

العاجلثوابأرادفمنبمومعحلالثهشاءإنوسائرومعسكرخارجإنىلاأ،العالمينرب

.(2)"فلينكمشوالآجل

.3/433والملوكالرسلت!اريخ(1)

.189-188/1العربخطبجمهرة(2)
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أقلهوماوهناك،(1)الصحابةخطبفيقليلغيرالطولمنالمقدارهذاومثل

وقد؟عالعابنوعمروجبل،بنومعاذ،عبيدةلأبي:الثلاثالطاعونكخطبمنه

.(2)نفلس

الصحابةفيهأوجزمافمنها.كلماتبضعتجاوزلاالتيالوجيزاتالخطبوهناك

أخيهقتلجاءهلماأنهالجاحظنقلهفيماالربيربناللهعبدكقولوالتأشف،للبلاغة

بنكاحوتشاغل،خئنهوأخر،آيرهقذممصعتا"إن:فقالخطيئاقامالربيربنمصعب

لافيإنفصعبهلكولئن،دارهفيغشيتهحتىالشامأهلخفبةوترك،وفلانةفلانة

.(3)"منهخلقاالزبير

مروانبنالملكعبدقتلبقغهلئماايضاالزبيرابنكخطبةوالتشقي،للبلاغةأو

الظالمينبعضنوفيكذلك،الشيطانلطيتمقتل،ليبانأبا"إن:الأشدقسعيدبنعمزو

.(4)"يكسبونكانوابمابعضا

لأن:وقيلفمه،فيكالطلفساليمروالببنالملكعبدعلىغلبتكنيةليبانوأبو

كانلميلي،الأشدقلعميرولقب:الشيطانولطيممأالذبابعليهافيقعتدمىكانتشفته

لحنماوأخذاوتشفئانكايةالذميمئن)5(؟واللقمبالكنيةبالإسميناستبدلفكأنه،فمهفي

كأنهمتعضدة،فنيةحيلةمتقاربةعاهؤمنالرجلينفيماإلىالزبيرابننظرإن.النفس

الآخر.أحدهماقتلثم،فمهفيمنهماوأحدكلابتلىقدغؤج!ألئهإن:يقول

الرذة،كتابلما،..حسبهفهييففهافمن،جوامعأكللكلان"ألامطلعها:التيبكرأبيخطبةأيضاانظر:(1)

أيضا"تصيرةفهي،82صا،للواقديالمنسوب

.4/62والملوكالرسلتاريخ:فيائظرهن(2)

.2/95والتبيينالبيان!3)

.5/481الفريدالعقد(4)

الخطب:في-المخذثيراللغويينمصطلحاتمنوهو-الخطبةهذهفي"الاسمبدال"عنحديثاانظر:(5)

.581،461عس،الرحمنعبدماهرلمحمد،نضيةنحويةدراسة:الأمويالعصرفيالسياسية
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يك!مبون!بماكالهؤأتغضحاآلتهايينبقضىنوقيكذللئ!:غ!جلاللهقولأوردثم

ماعلىلهماجزاغبلرمنزا،خطبتهفيأوردهالذيالابتلاءهذاجعلكأنهالأنعام:9،9211

منهما.واحليكلبصخيعومعرفتهم،الناسعهدسابقعلىوإحالة،الظلممناقترفاه

حتى،كلابمكليقطعانوهما،والحمزنالتأشفلداعيألخطبفييوجزونوقد

وهيالإيجار،شديدةخطبةالعراقأهلفيالحسنكخطبة،النفسفيالمعانيطالتإن

عنكمبنفسيسخيإنه،العراقأهل"يا:قالأنكلفيهايزدلم،المعنىغفيرةذلكمع

.11)"متاعيوانتهابكم،إتايوطحنكم،أبيقتلكم:ثلاث

قفيلئبلغهإذمعاويةكخطبة،بالشماتةالمشوبةالسعادةلداعييوجزونأو

يومإحداهمافطعت:يمينانيدانطالبأبيبنلعليكانثف!نهبعد،"أماالأشتر)2(:

الأشتر")3(.يعني-اليومالأخرىوق!طعتياسىابنعماريعني-عفين

البلاغة،غيرمنلداعالإيجاريأتيوقد،والبلاغةالإيجازداعيهإنمامضىمافكل

الناسرماهوقد،بالخلافةعهدهأولفيالمنبرصيدلماأنهعفانبنعثمانعنيروىكالذي

أعشوإنا"ياما،اليومبعدوانصعب،مركبأوذإن،الناس"أيها:قال؟بأبصارهم

يكنلمالإيجازهذافإن.(4)املالثهوسيعلالناخطباء،كناوماوجهها،علىالخطبةتأتكم

التخفع.منجميليعلىمشتملأكانوإن،الموقفهيبةاستدعاهبل،لذاتهمقصوذا

.5/591والملوكالرسلتاديخ!ا)

بالجابية،عمرخطبةشهد،إدراكلهبالأشتر،المعروفالنضييعوثعبدبنالحارثبنمالكهو:(2)

وعلي.ذزوأبىالوليدبنوخالدعمرعنروىوفد.قومهرئيسوكاد،عينهفذهبتاليرموكوشهد

شربالفلزمالىوصلفل!عنها،بهادةبنسعدبنتيسصرفبعد!صرعلىوولاهعليا،وصحب

ثمالجملعليحشهدأنبعدوثلائينثمانسنةذلكوكان،مسمومةكانتإنها:فقيل،ف!اتعسلشربة

.962-6/286الإصابةانظر:،ففرطةشجاعةعنيومشموأبدى،صفين

.5/96والملوكالرسلتاريخ(31

.3/95الكبيرالطبقات(4)
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صائثبيوبمفيالجمعةخطبمعاويةأنرويمابالاستشهادوألرمنهوأجلى

فلمخلقكمغؤخلأدئه"إد:قالثم،رسولهعلىوصليعليهوأثنىاللهلهحهدالخز،شديد

تمولقولاتقايليءحقآدثةآت!تواةاقنوأألننينتأيها!و:فقال،يهمفكمفلمووغظكم،تئشكم

.("إ1صلاتكمإلىقوموا،2011:عمرانآلأ(ششيونؤأنتمإلي

باللغة.لهعلأقةلاسبحبوهما،والمشقةللحزواقتضتهاا!طبةفخف!

الخطب!ض(بناء)عناصر

نصيبيختلفطعناصر،سبعةعلىمبنئاأساسهاواجدالصحابةخطبمتونساب!الدلأ

)التحميد،:هيالعناصرالسبعةتلك،واحدةخطبةفيكفهاتجتمعلاتكادمنها،خطبةكل

.(والخاتمةلموضو4،وا،لافتتاحوابعد،وأفا،ع!لتةغقيهؤش!النبيعلىوالصلاةوالتشفد،

التحمي!د:

الله"فحمد:فيقولون،ينقلونهولاإليهيهـمشيرونالرواةكانماأكثرفماالتحميدأما

لمامعاويةخطبةعنبعضهمكقولأيضا،نقلغيرمنيصفونهوقد،(2)"عليهوأثنى

.(3)"زجوآو،عليهوأثنىالثه"فحمد:الوفاةحضرته

حفظه،علىيقدروالملأنهموافتاهول!قنيلمأنهمعنيعتذرونثمبعضهينقلوناو

علىالوردةغينمنكانواحتىعساكرهمفيالشامأهل"أقبل:غزتةبناللهعبدكقول

،فأطالاللهفحمدصرد(،ابن:)ايشلي!نفينافقام:اللهعبدط،،وليلةيويممسيرة

،الآياتمنفيهنوماوالبحار،والجبال،والأرضسالسماءذكرثم.فأطنبعليهوأثنى

هذافذحرمنفيها،فرغبالآخرةوذكرفيها،فزفدالدنياوذكر،ونعمهالثهلاغآوذكر

.(4)"...بعدأما:قالثم،حفظهأقدركلىولهـاأخضه/لمما

.481/لمالفريدالعقد(1)

.4،5/424"523/3،218/3.5/80،3/5والملوكالرسلخل!اتمثلا)2(انظر:

.6!-2/95والفيئالبيان(3)

.5/965والملوكالرسلتاري!(4)
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نسائه؟بكاءذعانبعد،لمحاجزيهقلوبيشتلينمقتلهقبلالحسينخطبةراويقولممثلهأ

اللهصلىمحمدعلىوصل،أهلههوبمااللةوذكر،عليهواثنىاللهحمدسكتن"فل!:قال

:قالقيحزه،يخضىومالا،أعلماللهماذلكمنفذحر،وأنبيائهملائكتهوعلىعليه

.(1)"...بعدأما:قالثم،منهمنطقهفيابلغبعذهولاقبلهقطمتكلتماسمعت!امافوالئه

والذي.الخطبفيالتحاميدألفاظيثبتونكانواأنهم-القليلوهو-ذلكسوىماثم

!حؤر.علىيأتيذلكمنإليناوقع

خطبتهفيمثلأعثمانكقول!حتمانتةغقيهؤش!،النبيعنبالمأثورالقصيرالحمدكلا!نهف

،(2)"عليههوأتوكل،بهوأؤمنوأستعينه،،أحمدهدده،"الحمد:بدارهالمحيطينعلىيرد

ملألتةغقيهؤلهمصقؤ،اللهرسولخطب"تتبعتا:قتجبةأبنيقولهمما،(3)النبوةتقسمنفيهحمدفهذا

عليه،ونتوكلبه،ونؤمن،ونستعينه،نحمدهدله،الحمدأكثرها:أوائلفوجدت

منبهيتعفقولاشبيء،لكليصلحمعتادحمدهذاومثل.(4)"...إليهونتو!بئ،ونستغفره

لثيء.الخطبةمعاني

النبيئبيعتهمفيقغروربنالبراءكقول،الخطبةمعنىصاحبهبهيوافقخمدوهنالك

،أجابقنأوتطفكنا،بهوحبانابمحمد،أكرمناالذيللهالحم!":العقبةليلةكلالتةظته،ي!لؤ

.(5)"اعدقنوآخؤ

الخطبة.بقتةعلىويدل،البيعة!اتميناسب4ثناع!لتةظئهؤ!مهملأالنبيعلىفأثنى

.5/442والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/374دالملوكالرسلخل"دات(21

الهنديالمئقيالدينحسامبنعينالدينعلاء،فوريللبرهان،والأفعالالأقوالسننفيالعمال.كنز:انظر(3)

هـ.5/1041ط،بيروت"الرسالةمؤسسةالسقا،وصفوةحيانيبكريتحقيقع61/421

"2!لا5/1الأخبارعيون!4)

.3/157سعدلابنالثبير،الطبفات(5)
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لاستقتالاعلىالحاثةخطبتهفيصردبنسلي!نقولمأيضاللخطبةالحمدمناسبةومن

.(1)،000وبلاءههاكلغوأحمدخيزأ،اللهعلى"أثني:النبيبيتطبآلالمصابعقيهمت

صاحستهويكونأنإلىالشامأهلدعاهوقدبالجابيةالخالاببنعمروقول

دثه"الحمد:فقال،دخولهقبلىالمسلمينفيالخطبةوكانتلهم،الأمانوكاتم!،الصلح

عبادهمنيهدتهأنأرادمنالذيالودود،الغفورالدفالحالمجيد،المستحمدالحميد،

مرشذالما)2(.وليالهتحدفلنيضللوقن،اهتدى

علىوينغىوتقزهم،لهمالفهفتحالذينالمهتدينالمؤمنينبحمدهعمريمتدح

منحمدهسجعاتفييقتبسوهووأذقم،عليهمأللهقؤضالذينالضاثينالكافرين

الصحابةوكان-المستضعفينالمؤمنينقصةالناسإلىيعيدوكأنه،البروجسورةفواصل

المتعةإلىوالدلةالعجزومن،القوةإلىالضعفمنالحاذاللهيقلبوكيف-كذلك

بالئهالمؤمنوأن،اللهعندمنالنعربأنيذكرهمالسجعهذاباستجلابوكأنه"،واليرة

التوأضع.الموقفهذامثلفياحوالهأجملبهالمولهن

فيطالبأبين!بعليقولالحالمقتضىالمطابقيالحمدمنالفئةهذهمثلومن

بانحالبالدهرأتىوإندده"الحهد:أقدارهعلىالدهيحمدوهوإليهمفمغاالتحكيمإثر

.(3)"الجليلوالخذثان،الفادح

الخطبة،فيالكلامممتبعدهسيأتيماعلىدالمموجزالحمدمنتمطمزومافهذا

الكلامصد!يكونأن-ولثزخهعنهالجاحظنقلهفيما-المقفعابناستحسنوقد

فيفالإكثار،البينذاتإصلاحوفي،الشماطينبينالخطمب"فأما:فقال!غرضهإلىهادئا.

.5/455والملوكالرسلتادي!(1)

.52صا،للأزدي،الشامفتوح(2)

.5/77والملوكالرسلتاري!(3)



نأكما،حاجتكعلىدليلكلامكصدرفيوليكن.إملالغيرفيوالإطالةخق،غير

"كأنه:(الجاحظ)قال.قافيتهعرفتماصدرهسمعتإذاالذيالبيتالشعرأبياتخير

وخطبة،الصلحوخطبةالعيد،خطبةصدروبينالنكاحخطبةصدربينقزق:يقولم

لاكلامفيخيرلافإنهعحزه؟علىيدذصدرذلكمنقنلكليكونحتى،المواهب

الذيوالغرض،قصدتإليهالذيالعمودوإلىمغزأك،إلىئشيرولا،معناكعلىيدذ

"أا(.نزعتإليه

حمذأخطبمفيرتهوقاصبىأبيبنسعدكخضدبمأطولأخرىتحاميدخطبهمفيولهم

الضلالة،مننخانيياأحمدهيعود،واجزاكان،بديتادده"الحعد:فيهجاءجزيلأطويلآ

الله!دبنوبمحمدزكا،منأفلحوبرحمتهنجا،منفازاللهفبهدى،الغوايةمنوبضرني

.(2)"باطلكلومالت،حقكلوظهر،لب!لاواستقامت،الطرقأنارت!1لتةغقنهؤل!كللؤ

تقف،مايئرملاالذيدئه"الحمد:العارفالعالمخمذرتهخطبهبعضفيعليوكحمد

فيالأقةتنازعتولا،خفقهمناثناناختلفماشاءلو،الناقضونينقضهلاأنجرموما

.(3)"قضتهالفضلذاالمفضوذخحدولا،أمرهمنشي؟

التشفد:

إلاإلهلاان"وأشهدالحمد:بعدخطبتهفيالخطيبيقولأنفهوالتشفدوأما

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن"وأشهد:يقو!أدطأو.(4)"اللهرسولمحمذاوألق،الفه

كرهولو،كفهالدينكلليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمذاوأن،له

هذا.منقريصبهومايقوذأو؟(")"المشركون

.1/161والتببيناليان(1)

.4/236والملوكالرسلتاديخ(2)

.5/13والملوكالرسلتاريخ(31

.5/77والملوكالرسلئاريخ:فيطابأبيبنلعليخطبة:انظر(41

.4/437والملوكالرسلتاري!(5)
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أسائروىثاراالروا"ا!ماطالماالتيالخطبأصولمنالششفدأنعلىيدذوالذي

النعمانمعاوية"بهعث:روايتهاتقولالتيز!سكئةلعينالخطبةكهذه،بعفالخطبكتف

فلانابن:لهيقاللعليعاملوبهاعليها،فأغارواالتمر،غئنفأتوا،ألفينفيبشيرابن

فصيد،قلوافتثا،إليهاينهضوأدنماالناسمرفأ،يستمدهعليإلىفكتب،ثلاثمئةفيالأرحبي

.(1)الخطبة"...الكوفةأهليا:يقولوهوبالتشفد،سبقنيوثدإليهفانتهيثالمنبر،

وفيها-مذتهلقفةالنثرفينس!خلاآثارقلتوقد-الحت!نولدهعنالأخرىوكالرواية

الناسأمامفيبدو،فخاءتهابتغاءالخطبةإلىمعاويةدعاهيوتمتشفدهعنالرفرفيحكى

.(2)"..،بعدأما:قالثم،فيهيزؤلمأمربديهةفي"فتشقد:قالعييا،

التشفدنقلخطرأنمنهموظتاأختصارأ!القديمفيالغملهذامثليفعلونإنهـاوالرواة

صيغيعرفونالمسلمينأنإلىمثههمواطمئنائاالحنطبة،متننقلكخطرليسوالتحميد

فيالتزموهالذيالمنهجهذأعنيحيفوالموليتهم.وكتابتهالإثباتهاكثيزايأجمهونفلاالتشالد

أخرىأفانينللقيتنا،الخطبلموضوعالممهداتمنوأشباقهالتشفدأثبتوالوفإثهمبمالمتن

اللة!تمخ!.زوأدبهمالقومأولئكبلسانوتصيرةعلتماتزيدنهماالأدبمنوألوان

طالتةغقينه!ي!هملؤ:النبيعلىالصلاة

بالروايةالاكئفاءمنالتشفد،فيكالفولعلىلتةغليهؤشفؤالنبيعلىالصلاةفيوالقولم

الصيخ)3(.إيرادغيرمن،رسولهعلىوصلىالقعلىأثنىالخطيبأن

ما؟بإحسانالتهمابعينمنالبيانوأهل،الطيبالسلفخطباء"إن:الجاحظيقو!

لمالتيويسمونالئئزاء،بالتحميد:وتستفتحبالتحميد،تبدألمالتيالخطبةيسمونزالوا

الشؤهاء")4(.:النبيعلىبالصلاةوترتن،بالقرانتوشح

.134-5/133والمهملوكالرسلقاريخ(1)

.5/631للطبري،والملوكالرسلئاريخ(2)

طالبأبيبنلعليوأخرى،26هص،للأردي،الشامفتوح:فيبالشاموهوالخطاببنعمرخطبةانظر:(3)

.\"5/8والملوكالرسلثاريخ:في

.2/6والتب!ينالببان(4)
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النبيعلىوالصلاةوالتمجيدالتحميدروايةالرواةإهمالأنإذنمحروفاصارلقد

تمجيدعلىوأحرصهمالناسلأوقمافإنهم،خطابتهمفيانعدامهمعناهليس،الصحابةعن

محتمانتةغقبهؤسلؤ*رسولهعلىلصلاةوا،وحمده،تعهـالىأدله

بعذ:أفا

إلىوالولوجللخطبةالتمهيدأوالتقديمبينالفصلفهي(1)(دعب)أفاكلمةوأما

اللهحمدبعدأما:أيبها:والمقصودبيهمنهما،فيماالملتزمالتخلعالثابتوهوموضوعها،

خطبفيتتخلفلاأفهافيهاالمروكيئاللازبوالمستقر.نبئهعلىوالصلاةوتمجيدهتعالى

بدايةعلىيدذبماوتسبقهاإلاخطبةترويلاالرواةكزبتوقد.يسيزاتخلقالاإالصحابة

الخطبة.يروونثم.لا،..بعدأمالا:قالثم:بقوالممتنها

عثمانوخطبة،عوفبنالرحمنعيدخطبةبعد()أمامنتخلوالتيالحنطبأمثلةفهن

.(2)الشورىيوم؟طالبأبيبنعليوخطبة،وقاعسأبيبنسعدوخطبة،عفانابن

ذإهؤلاء"ع"يا:بقولهبعد()أماعنخطبتهفيعوفبنالرحمنعبداستعاضفقد

تثع!قإخها،"الناسا!؟":كقولهمالحرفمحذوفالندا؟معتتفقكانتلهانبعد(فا)أإن

بعد()أماأنذلك؟غرضهإلىامرهمنعجلتمفيالخطيبكانإذاخ!اضةب)يا(،النداءمع

خطيهمتط،قىيعرضهأنالحنطيبيريدوماوالثناءالتحميدبينجمهخطبفياستثانةتمئل

عليهيلقىمأخطؤإليهالمصغيقلبفيليديخلعمذاأغفلهاالرحمنعبدفكأن

مج!ضهماف!مدسهعوف!!أإسمميندإءخطبتهمنلحذفهااحتالفقدعفانبنعثماناما

وجلأكأق!ووإخا!أالثعو!كط،خطبقيقبلهالواعنماهوعوفابنوكان-مخفهافقدمهعفا،

"!كعة!وآالتمين!ا!ب!وا!اعققعاو،أفهقو!فيالخطابفعلهي:وتيل،بعد""أما:قالمنلمولداودأنزوي!1)

عمدلالللجهـش!لار!ا؟و"!كمتاب،ا!وؤو"ءكتابانظر:،ساعدةبنز!ئقالهامنأول:وقيل."الخطابوفصل

الليلاهم!ىق!ص!!يعةلهف!ملليي،"!ي!وعكالإبيار!وإبراهيمالسفامصطفىتحقيق،11ص،عبدوسابن

.م9381/طابمصر،وأولادهالحلبي

.4/234والهلوكالرسلتاريخ(2)
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ووهبوعذه،صذقهرسولا،وبعثهنبيا،محمذاائخذالذيدئه"الحمد:فقال-لذكرهغيره

وبأمره،تاب!نلهاللهجعلناعتمالتةغقبهؤلمهمتم،زخما،قربأونسئا،بعدمنكلعلي،نعزهله

اللهجعلناالأعداء.ومجادلةالأهواء،تفزقعند،نقومبأمرهونحننور،لنافهو؟مهتدين

الحق،سفهمنإلاغليناعلينايدنيولامنا،أمرنايخرجلاأمراء،وبطاعتهأئمةبفضله

،أمركخولفإذتكونأنبهاوأحدز،تتركأنعوفيابن!يبهاوأخيرالقصد،عنونكل

بعد،أما:ولقال"عوف"ابننداءعنلأغضىبعد(ما)أذكزأرادلوفكأنه.(1)"دعاؤكوترلث

نازلا،الكلاميكونعندئد،عوفابننأمرخولفإنتكونأنبهاوأحدز،تتركأنبهافأحير

اللهأنطقهالذيللحقنصرتهلا!عوفابنرأيإلىعثمانتحيزدنيهامظنونضعيفةوالحجة

بابفهذا.المقاميندنوشتان.عوفابنلذاتلالذاتهعثمانف!لذهعوف،ابنلسانعلى

الموضع.هذافيةتكع!ةتدأزلعثماننذكرهلطيفررالخطابةفيالبلاغةمن

فيقالإذ،سببغيرمنحذقالهخطبهفيبعد()أماحذفسعليبنقيشأنعلى

الباطل،وأمات،بالحقجاءالذيدثه"الحمد:لعلياميرااتاهاوقدمصرأهلفيخطبته

فقوموا،!ألتةغقنهؤلمهم!نبينامحمدبعدنعلممنخيريعناباقدإنا،لناساأثها.الظالمينوكبت

.يكونماأندرمنوهذا.(2)الخطبة"...فبايعوا-الناسأيها-

كقولبعد(،)أمامكالطفيصالخابديلا"الا"لفظةفيالجحابةبعضيجدوقد

الليلةفأطيلواغذأ،العدولاقواإنكم"ألا:عليهوالثناءتعالىدئهالجزيلالحمدبعدعلي

هدائاالذيدثه"الحمد:لعليوالئامعرقدمحينبكرأبيبنمحمدوكقول،(3)"القيام

أميرإنألا.الجاهلونعنهغهيئبماكثيزاوإتاكموبطرنا،الحقمنفيهاختلفلماوإتاكم

.(()"...اموزكمويلأنيالمؤمنين

.4/235والملوكالرسلتاريخ(1)

.5(؟/!والملوكالرسلتاريخ(2)

.41/هوالملوكالرسلثاريخ(3)

.4/655والملوكالرسلتاريخ(4)
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الخطب:فواتح

منفمنهم،غرضهإلىمقامهايقومماأو()البعديةبعديلجالصحابةخطيبإنثم

خطبتهفييقولطكأن،الخطبتلكجماهيروهودخولا،فيهويدخلخوضا،فيهيخوض

ولهمستعليكموليتقدفإني،الماسأئهابعد"أما)الولاية(:عنيتحدثوهومثلأ

"(1)
....بحيركم

ؤقعيروعتكمفلأالزبير،آذيابعد،"أماليعاتلوا:ازرهممنيشاوهويقوذأد

.كثيرةهذاعلىوالأمثلة،(2)"...القتلمنفيهارتثثتإلاقطموطتاأحضرلمفإني؟السعيوف

الصحابةمننفبرإلىلهنخسسب؟إليهالناسأعناقيثنيمدخللخطبتهيخترعمنومنهم

عاتمخطبتهفاتحةفيالرعيةالخطاببنعمركسؤالبها،العفوليجتذبالأسئلةطريقة

اللهمقالوا:منه؟خيرغ!زهأمزامنيتعلمونهل؟اللهآنشدكم،الناس"أثها:الرمادة

.(3)"...ال

للمسلمينوالنصيحةبالعدلصروفيرجليمنالاستدراجيئالسؤالهذاإن

علىعمرخملمايعرفواأنعساهمليضغوا،أيديهمفيعماتشققهمبأنكفيلكعمر،

كهذا.سؤالاسؤالهم

التفخيمية،التعخبئةالأسئلةمننولحهيالتيالنادرةالمختلفةالافتتاحاتومن

لاوالثها!أ":قالتثم،"!؟هتبأوما"أبيأبيها:عنتدافعخطبتهاصدرفيعائشةقولم

.(4)الخطبة"...منيفطودذاك،الأيديتعطوه

بكر.لأبيوالخطبة،2/661هشا!لابن،النبويةوالسميرة،3/512والملوكالرسلتاريخ(1)

الزبير.بناللهلعبدوالخطبة،6/175الكبيرالطبقاث(؟)

.4/99والملوكالرسلتاريخ(2)

.8ص،الأنباريالقاسمبنلمحمدأبيها،فيالمؤمنينأمعائشةخطبةلثرح،انظر(11
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المهولة،المكئةدؤ!لابعضفواتحعلقياسهمنوجذتهجودتهيستمذافتتاحوهو

أئقارعة(ما!ا!ارعةو!اله،12-1ة!الحاقة(!الخآقةآلخآفة!ما!وغؤجل:الثهكقول

منالنيلأوبكبر،أببفيالقدحعليهموتهولالناستخوفأنعائشةتريدالفارعة:11،أ

جئابه.

ويسشوليبحزليمها،القلوبيبهر،ر!ألاشديدةبليغةتقدمةإلىيعمدكالطمنومنهم

منه:الناقمين،عليهالعائبينفيخطبتهمطلعفيعثمانقولفيكماب!يحخرها،الأسماععلى

النععة،هذهوعاهة،الأمةهذهافةوإن،عاهةأمبرولكل،آفة!صي؟لكلفإنبعد،"أما

أمثالم،وتقولونلكميقولون،تكرهونمانور!ي!يو،تحبونمايرونكم،كقعانونغيابون

ييردونولانقضا،إلايشربونلاالبعيد،إليهامواردهاأحمث،ناعقأوليتبعوذالتعا!

والثهفقدألا،المكاسبعليهموتعذرثالأمور،اعيتهموقدرائد،لهميقوملاعكرا،لاإ

.(1)خطبتهفيانطلقثم"...بمئلهالخطابلابنأقررتمبماعليعبتم

فيالموسيقيالتمهيدونظل!والملح!مة،المسرحيةفيالمدنيدانظل!الخطبةفاتحةإن

وأبصارهم.،مهع!سأو،المتلقينافئدةأستلابعلىتعمل،(2)"الموسيقى

أبوصنعكماالمسمتئكر،المستغرببالكلامبدؤهضالقزفي،عرضالجيدةالحتلومن

الملولث"والآخرةالدنيافيالناسأشقى"إن:الفاتحةهذهالااختارالتيخطبتهأولفيبكبر

يأ.(3)"عجلونلطعانونإنكمأ؟الناسمدثزيالكم"ما:فقال،رؤوشهمالناس!فرفع

فيأخذثم،إنكارهإلىعقولكموتغجلأس!عكم،تعتده!مماإليكميلقىفيماتشكون

إليه.أجتذابهمفيحيلتهفلاحإلىمطمئتا،لهموالتبيينتعليمهم

.4/338والملوكالرسلخي!ات(1)

.؟7!،هلالغنيميللدكتو!،الحديثالأدييالنقد!2)

والمواعظ.الزه!خطبمنمزفي!الخطبةعليالثعليقانظر:(3)



الخالقئ3

خاتمته،إلمماقصدوا،!فمفيماأغراضسهممنبيناهماعلىلموضوعهمعرضواهمذافإ

ومنهمالمتملام)1(،خطبتهختاتمجعلمنفمنهمواحد،شننعلىخطبهمختاميكنولم

بزيادؤ،بهاعتنىمنومنهمالكثير؟وهوغزضه،غزضرنهايةخطبتهختاتمجعلقن

.الانصرافبعدالخواطرفيويتردد،الأسماعفييبقىمااخرفإنه،خطزهلهوعرف

بعذهبضرخيرلاوإنه"أما:بعفعظاتهخاتمةفيبكبرأبيقولألاعتناءهذافمن

خطبلنهاياتمناسبختالموالجنةبالنارالختامفإن.(2)"الجنةبعدهبشرشزولاالنار،

النازقدموقد.بالجنةوإغراؤهمالنار،منالناستحذيروعطكلمنفالغاية؟الوعظ

رحمتهوأنكبير،الثهفضلأنإلىإشارة،""الجنةخطبتهفيكلمهاخرلتكونالجنةوأخر

المقابلةحسنهافيزادخشنهفهايةوهي.يخيبلابربهمالناسرجاءوأن،غضتهسبقث

نريقين.إثرهاعلىالخيلقافزقالتيالمقابلةتللظ،والجنةالناربينوآئارهلإسهـلامافيلأثيرةا

.الطريقانهمافهذان،لأنفسكنماختاروا،الناسأيها:للناسيقولبكبرأبافكأدط

بغزضلهااتصاللاالدينشعبمنبشعبتميختمهاكانانهخطبتهفييفعلهغمركانومما

خط!بتهفيكفوله4خطرهاإلىوالإرشادلها،ألاهتماممنإئاهااصطفاوهفيكون،الخطبة

قال:ئمهذا،مقاميعثلفيقام!ةعيهتيؤكم!الثهرسول"إن:الشامإلىققذقهبالجابية

الوج!إداحتى،الكذلثيفشوثم،يلونهمالذينثميلونهمالذينثمأصحابيإلىأحسنوا

عليها؟يس!شهدأنقبلالشهادةعلىويشهدعليها،ئستحلفانقبلاليمينعلىليحلف

!مو!والواحد،معالشيطانفإن،الجماعةفليلزمالجثةتحبوحةينالىأنمنكمأرادفمن

!ء!مستعنكه!كانومقألاالشيطانامه!لائفإدابامراةرجليخلونلاألاأبعد.الاثنين

."3)"مؤمنفهوحسنتهتسزهأوسيئئه

!!4صال!وإقال!،ا!نسهـولهبهالزذةكتاهمبهلهه:ان!رها،الردةفيقومهفيالطائيحاقمبنعدفيكخطبة(1)

ء3/422225والملوكالرسلتاديخ!2)

نامي!للمهسا!ققارإالككشووعيدد!ق،387/!شمعببقأحم!الرحمقعدأبيللتسائي،،الكبرىالسنن(3)

هـ؟98؟/؟طبووهمه،االعلمية،بت!كلادأوحسن،كسرويو!جد،البنداري
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رأىفقدبها،ر!عأنهاهاالتيالنهايةهذهيف!همرونهايتهاالخطبةمقامبيننظزاإن

الأقطارهذهفيبالنساءالخلوةمنوتحذيرهم،المسلميننصيحةالوقتواجمبأنعمر

فتنة.العربلمسلميأنهنيعلموهوالأصفر،بنيبنا!تبهاالمنتشر؟

نو4هماوالانفرادالخلوةأنذلكواخيرها،الخطبةبينماأتصالاثضةإنيقالوقد

واستخرلااجأيضا،ن!خختالم-كانإن-وهو.بهغ!ج!الثهيباليلاالجماعةعنوذشإ

أ!نمةدئة.رعمرمقصودصميممنهومماالخلوةخطرمنالتحذيرفيهلطيف

كقولأيضا،بالسؤالالاختتامفهناكبالسمؤالافتتحقدبعضهمكانلهماذا

ترتؤون،ما"فأروقلأبيها:لهنهيهاتنتصرالتيالسالفمخطبتهاآخرفيأدتة!سكئقاذةش!ئاع

.(1أ"؟مكلنظرإذنمدنهيومام،فيكمعدلإذمقامهأيوم:تنقمونأبييوقيوأكب

الحياةفيوئقدمتهبكبرابيفضلوإقراز،الخطبةفيجاءماتلخيعقالسؤالقيإن

.الموتوبعد

إفريقية؟بفتحعثمانعلىقدمإذالربيبنالثهعبدختالماللافتةالخواتيمومن

أميرإلىرسولهم"وأنامنتهاها:فيقالفقد،الختملاالافتتاحمطنةوالححدبالحمد،

الثه-عباد-اللهفاحمدوأ،الشركمنوأذلمالبلاد،منالله.فتحبماياكم4أبمثره،المؤمنين

.(2)"المجرمينالقومعنيرألاالذيبأسهمن،بأعدائهأحلوما،آلائهعلى

منألتة!تمنهاالمؤمنينأئمعائشةوكانت،!ا"9صالأنباريلابنأبيها،فيالمؤمنينأمعائشةخطبةشرحإا!

أبيخطحة"سمعت:قالقيسبنالأحنفعن،سيرينبنمحمدروىكلاما،وأحسنهم،الخلقأفصح

سععتفماهذا،يوميإلىجراهلموالخلفاء،هنكش!ز!تلأعفانبنوعثمان،الخطاببنوعمرالصديتن،بكر

للحاكم،المححيحينعلىالمستدركألئهغ!تممقالا،رعائشة!نمن،منهأحسنولاأفختم،مخسوقيفممنالكلاتم

العلهية:الكتبدأرعطا،الفادرعبدمعحطفىتحفيق،1/12اللهعبدبنمحمداللهعبدالنيسهمابوري،آيى

هـ.1/1141ط،بيروث

.171(لمالفريدالعقد(2)

لما3



اللهقولوهو،خطبتهآخزالرائغمقطعهاجعلبآيهموعطةلخطبةعثمانختامومنها

لهمفأشرع.(1)أح46:الكهفأ(آقلاؤخثرثوابارثكعنذقتيتخ!فلآؤألصنقتت!:تعالى

تتازكؤتغاذ.اللهكتابمنالجميلبالقولأسماعهموشنف،الأملباب

وكان-الكوفةأهلأسماغبهاضك،قاسيةعنيفةخاتمةالخواتيممنلعليأنكل

بعفخطبه:عحزفيتثاقلهمعلىيلومهمقالفقد-وقساءةمنهمكربةفيوقتها

خرجثمالأجر،اكتسابولاالعدؤ،جهادفينهـيةلهليسمنفتثاقلالأرإلى"وتثاقلتم

لكمفألهت؟(2)لكم"فألهت،ينظرونوهمالموتإلىيساقونكأن!ا،متذائبجنيدمنكمإلمن

وهو؟وأيهحسرتهوشديد،هفهمكبوتعنبهاقرخمغا،الوقتفيملتاعةونفثةكلهة

خطبته.منعنهمينصرف

أواخرفييردالذيالنبويالأئرذلكستماولاكثيرا)3(بالدعاءيختمونوكانوا

.(4)"ولكمديالفه"وأستغفر:قولهوهوصحلىدتةغقهؤكم!،خطبهبعض

أنفسهم،أزرمنليشدوا؟ة!اخبالحربئةالخطبفيبالدعاءالختامتشهدأنناكما

تحريفيىخطبةاخرفيياسربنعماركقولالنعر،فيهايسألونه،تعالىالثهألىيلجؤون

فيأحدثوابمالهمفادخزالأمرلهمتجعلوإن،نصرثفطالماتنعرناإن"اللهم:القتالعلى

.4/432والملوكالرسلداريخ(1)

.34/432دمشق!ي!ات(2)

بهتكلمإذاالذيبكرأبيكلام"آخرأنربهعبداب!رواهمابالدعاءالصحابةخطبختامفييذكرمما(3)

وان،،ألفاكيومأياميوخير،خوامم!عملىوخيز،آخزهزمانيخيراجعلياللهم:خطبتهنرغقدأنهعرف

علىتاخذنيولا،غمرةفيتدغنيلااللهم:خطبتهمنفرغانهعرفبهتكلمإذاالذيعمركلام"آخر

ز!غظ،خطبهمامنيدئبينفيماذلكأجدولم،132/(الفريدالعقد،،الفافلينمنتجعلنيولا،يخرة

منها.الينايصلإممافلعله

ابيبنوسعد،العوامبنوالربر،عفانبنوعثمان،عوفبنالرحمنلعبدبذلكخنمتخطتامثلآانظر:(4)

.الشورىقصةفيوجيعها،4/235والملوكالرسلتاريخ:دوقاص
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"اللهثم:عليكقول،والخصومالأعداءيخذلانيسألونهوقدا(بم"أالأليمالعذابعبادك

واليت،منيددللافإنه؟بخطاياهموأبعيمفهم)2(،كلمتهمو!شئما،خدمتهمفافضفس

كرليابنسليمانقولفيكما،للمجاهدينالرحمةيسألونهوقد؟(3)"عاديم!تقنييرولا

ماضذلهقامرآالله"رحموالصبر:اللقاءفيالصدقعلىيحثهمخطبهبعضمغلاقفي

.(4)املعليهالثهعاهد

.5/39والملوكالرسلتاريخانظر:(1)

بسل"،:العرب،"لسانللهقكةأسلمتهإذافلاناابسلتمن،بخطاياهمأسيفهم:أي(2)

.5/45والملوكلط*رلاناريخ(3)

.5/596والملوكالرسلثاريخ(4)





الثابىائفصل

أخنىشقؤيضقتوق

-!ص-

الهضخانجسشزفيا11

غلىتدذظألفا(*!*!*!نه"6-*ة!*!ات*حأيةلروااأو،4ر!لاأو،(1)لقصةا

يكونبحيث،حقيقيةأوكانتخياليهكثر،أوواحدؤحادثتم"قعث!:مؤدأهمصطلجى

الخا!البناءوإدرالثوالبناء،والفعلوالهدف،والعمليةالنتيجةعلىمنصئامعناه

منعنصرينأييضمتركيبأكبئعلىالاقتصارعلىيدذالمصطلحواستخدائم.بالقضة

وتعمدالسرد،نسجفي)القصدتة(علىقائئمالمصطلحأنأيالسئة"2(،العناعرهذه

.(3"ةضقيحكيئأنالقاص

حكايةلا،الوعظي!عيعندهمالفققكانففدالحعر،هذافيعنهالصحانجةزمنفي،"القضمعنىاختلف(1،

أبيعنأحمدوعند،5/134الكبيرالطبقاتني؟وعظه:أي،سفيانأبيقضمنوردمامثلآانظرقصة،

أحمدل!مامالزهد،،ويفضويدعو،،القرآنعلينايقرأوالعثيئ،بالغد!اةهريرةأيانأتيكنا5قال:المهزم

،182صللأردي،الشامفتولح"الناسعليفض8إليوعوكفيخرججبلبنمعاذأندؤؤاوقد،2/95

مسجدلهعنيالهسجد،فيقصمنأولمنالصحاية"منوهو!يع،بنالأصبودكان8:قالالحسسوعن

إنه:فقالى*القصصفيغمر"استأذنالد!ا!فيتميتماأننافعوعق،232صالمباركلابنالزهد،،"البعرة

كانالذينالوعاظعددزأدثم.805ص،المباركلأب!ا!زهد،،"العافيةأرجوأقا:فقال.الذبحمثلعلى

الإسلامي؟الععر:العرييماالأدبتا!لهخافظربأمئة،بتيؤك!قهأمزه!وتفاقمالقصاصمون،:عليهمئطلق

إنبل،وعظهمفيداثاالقصصي!تعملونيكوفو!لما!قضاعونوهولاء،7ه!ع،ضيفهثوقيللدكتور

بلغهللذى،ب!طلاق-القصع!الفرقهنس!ي!لم-مم!أكأخويعف!كر.وقد4غيوماأششائاكلامالهع!

ا!ضعي!ةبالأحاديثيأتونوضاعونهؤلاءمقكان،نهخلائ!و!!اقصاص!ا!قع!مقال!سلفتحذ!مق

قصهمص،.:العربنال":ر!نإبتلكعلهمنو!!تخيوق!االناع!،قلوبلؤقيقالوأهي!ة،والأخيا!

لوقجمان،!لنشوالعالميةالمعريةا!ثوكه!.هـ-9عولعن!ق!،محمدل!ل!كتوو!!لهثه،الألحيهالمصطلحا!(2)

الأص!،فيحدثاأوقصةا!رإوي!ويم!أنه!تابهام!صود"ا!ووإية"!نولاشاله،م3.82طمم"ةوه!قلاأ

المستهممش!،!!لهثبعص!لح!أا!ووإيةلا

أالت!لد:ىش!لاأا!عم!للهع!ععتدا!وعىخوووة!قب!فإللصمتج،كلانلهكاا!وعىالا!عن!كأقه!طهما!*!ك!و(3)

.!1302اال!اهوهالأمموه،مجهؤكوليأء!!ؤقووت!دل!"لهوجه،9أك!!عس!والت!سؤ،!هروبمإالفتى،

؟!!



ماقجةعلىبجتويأن"أولاهما::دعامتينعلىقائمالمجملفيالسردمفهومإن

هذهوتسضى،القضةهذهبهاتحكىالتيالطريقةيعينأنوثانيتهما:،معينةأحداتاتضئم

.(1)"ا)زمهد:لطريقةا

وإتايصل؟لمأمإليناأؤضل:فيهاختيف،الإسلامقبلقصع!للعربكانوقد

بعدالفنهذاطبيعةعلىالوقوف!يعنيناالذيإنما،(2)انهالمسألةهذهببحثمعنئينلسنا

.ظهورهعلىوالتنبيه،الصحابةعندالإسلام

نوعينفيحصرهايمكنأنهالصحابةنثرفيالقصةاستقراءبعدللباحثيسشبينإنه

نتبعه،النوعينفيللقولتفصيلوهذاسواها؟أخرىوقصعيى،الإسلامقصه:عافين

الصحابة.نثرفيالقضةبناءعنبحديث

الاشلا!،قضئآرأ

بوجهالذاتيةالسيرةأدبمنيكونانعليهيغلبكثيرقضم!الصحابةأدبفي

حياته،منجانتاتقع!بل؟كقهالقاصئ!الإنسانتاريختشسمللاليهمينوهي؟الوجوهمن

الذيذاوقن،يقطرانأوالطرلهتوذلكالجانهمبهذايطول،فحسبسيرتهمنوطرقا

شيء!كلم!معناعلىيقع!-الحديثالعصرفيحتى-الذاتيةالسيرةصاحبأدطيزعم

نم!يلواكثر،لاالقديمالعربيأدبنافيالذاتيةالسيرلتلكبذوليعنالبحثبسبيلإنتا

بحاليفنئانضخاأوكمالابلغتقدالقصعالذاتيةهذهأنالزعمذلكمعباستطاعتنا

.الأحوالمن

،بيروت،العربيالثقافيالمركز،4صه،لحمدانيحميدللدكتورالأدبيما،النقدمنظورمنالسرديالنعئ!بنية!1)

.م1993/2ط

الخامسرالقردطمطلعحتىالعربيالنثرفيالقصعيالفن:فيالجاهليالعصرفيالقصةعنالحديثانظر:(2)

وانظر،م1102دمشق،للكتابالعامةالسوريةالهيشةمنشوراتا9ص،الصفديراكاذللدكئور،الهجري

.2ط،القاهرة،الكبرىالثجاريةالمكئبة،37م،ماركزكيللدكتور،الرابعالقرنفيالفنيالنثرأيضا:
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بضجربخهامزالتي(الإسلام)لهضةالصحابةعندالذاتقصمسيرأكبرإن

ألتة!عكتؤ،زالكرامالضحبهؤلاءأخبارفيكثيزاتكررتالتيالقصةوهي.منهمالقاعئ!

.(1)تراجمهمفيوترإدت

الهجوة(كبلبمكضالإسلام)قصس

بهمنزلعمابعفالصحابةلناحكىفةد،والقلةالضعفغفدفيالهجرةقبلفأما

الشديد.والعذابالمهانةمنإسلامهمسبيلفيلاقؤهمماطزقاعليناوقضوا،الظلممن

!شكئة.الففاريدرأبيالصحابيإسلامالقصمقصةتلكأشهرمنولعل

فسأله:فأبطأ،حاجةبمكةلهكانتالذيىيم!يناوأخيهدرأبيبينبحواليالقصةتبدأ

ختشك؟ما

.(2)أرسلهاللهأذيزعمدينكعلىرجلآلقيت:قال

؟الناسلو!قي!ف:قلت

:فقالالشعراء-أحلأنيمهم!وكانذر:ابوقال-كناهنشاعرساحريقولون:قال

قوذسمعتولقدأحد.لسانعلىيلتئمفلاالشعر،أقراءعلىقولهوضعتلقدوالله

لكاذبون.وإنهملصادقإنهوأدثه،بقوالمهوفما،الكهنهة

أنظر.حتىاكفني0:فقلتذر:أبوقال

وتجفموا.(3)هلشنفواقدفإنهمحذر،علىمكةأهلمنوكن،نعم:قال

انظر،العربيالأدبفيالمدؤنهالذايةالشيزفاتحةالفارسيئسلمانإسلامقضةالباحثسبعضعدوقد(1)

العربيةالمؤسسة،الفتاحعبدشاكرلتهاني،العريالأدبفيالذاتيةالسير:كتابمنالأولالفصل

إبراهيماللهللدكتورعبد،العربيةالسرديةايضا؟وانظر،م20ـه1/2ط،بيروتوالنشر،للدراساث

فليل،بعدالبحثمنسيستبين!ككذلكوليس.م1/9921ط،بيىوثالعربما،الثقافيالمركز،133ص

.بسنواتالفارسيسلمانإسلامفبلظهرتالذاتئةالسيرمنيطغاللصحابة)نإذ

.الإسلامقبلالحنيفيةعلىكاددزابالعل(2)

شف.؟العربلسان،أبحضه:لهف!شووالتنكر،البغضالمثئنف:(3)
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الصابئ؟عونهتلالذيالرجلهذاأين:فقلت،مكةأهلمنرجلآفتضغفهمتفانطلقت

صنفارتفعمت،عليمغشيافخررتوحجر،وعاليم(1مذزة)بكلالوأديأهلعليفمال:قال!

دخلتثهممائها،منوشربئتما،الدمعنيفغسملتزمزمفأتمي!ظ،(2"رمحأنصبكأف!اارتفعت

،زمزمماءإلاطعامبهاليوما،وليلةيومبنمنثلاثينبهافلبثتوأستارها،الكعبةبين

.(2)جوعسخفةكبديعلىوجدتوما،بطنيعكنتر!كتحتىفمصجنت

فما،أصصختهمعلىاللهضربقدإضحيان)4(،قمراءليلةفيمكةأهلفبينما:قال

أحدهماأنكحوا:ففلتونائلةإساقايدعوانوهماعليفأتيا،أمرأتينغيربالبيتيطوف

وهمافانطلقتاعنه(يكنلملهناحشاكلاقا)وذكر:فقلتذلك،ثناهمافما:فال.الأخرى

ص!أطةغقهؤ!مكللالثهرسولفاستقبلهماأنفارنا.منأحدههناكانلو:وتقولانتولولان

الكعبةبينالصابئقالتا:؟!كلمالهما:فقال.الجبلمنهابطانوهمابالهمليلبكروأبو

الفم.تملاكلمةقالتا:لكما؟قال!فما:قالوأستارها.

وذهبث:قال،الإسلامبتحيةحياهمنأولوأنه،عليهوسقم،إليهخرجأنهذكرثم
و

صاح!ه)5(.فقذغنيعينيهبينلأقبل

منشيئالاستشناعهم؟بالحذفأجزائهابعضفيالرواةتدخلواقعيةقصةفهذه

علىالحوارعلىتعتمدقصةوهي.والشتيمةوال!خريةالشبابفيالصريحةألفاظها

بينهثم،مكةأهلمنرجليوبينوبينه،أنيسوأخيهالقاع!ذرأبيبينحواليقضرها؟

تين.المرأوبينمح!أدتةغقيهؤلمملأالفهرسولبينثم،مكيتينامرأتينوبين

مدر.:العربلسان،اليابسالطينوهواتذر،واحدةالمذ!ة،(1)

ومنهبللدمفتخقزعندهتذتح،تنجحهالجاهليةوكانتخحر،أوضتم:الثصمث"نصب":العربلسانفي(2)

حتىضزبوهأنهميريدأحمر؟نثحسبكأنيازتقغتثم،عليقغثهيافخرزت:قال،إسلأمهفي!ذأبيحديث

الذبائح.بدمالمخقركالئصحبفصار،أذقؤه

سخف.:العربلسان،وهزالهليقته:لجوعاشخقة(31

ضحا.:العربلسان،فقمرة:إضحيان(41

،97-2/78لدزانثر:نظرا(5)
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إسلامهم،قبلالحقعنالبحثفيالصحابةبعضمذهبعنكشفررالقصةوفي

،والضرب،والغزبة،والجولح،كالوحلةوالضزاء،البأساءمنالطريقخلالقاشؤهماثم

بتحسةوتحييه!هملانتةغ!يهؤسملالرسولبلقاءسعيدةفهايةت!نتهيالقصةولكن.والاستذلال

عليه،يزدهاعمنيبحئكا!دأبوفتئماالتيالتحئؤالإسملام،

الهجرة(بعدبمكئالاسلام)كصئ

ئهاجروا،أذلهمئكتمثلمالمستضعفينمنالصحابةمنخمغافإدكا،الهجرةبعدوأما

الذيالصحابي4ذلكر!كتمنة)1(،رأفعأبوهؤلاءمن،العذابشوءالمشركونفسامهم

كانوما،إسلامهميمتمانسبيلفيالصحابةبعفىتحملهمامبلغإسلامهقصةلنائصوز

.الإسلام-علاماثمنهمقصوغير-عنعليهمتظهركانتحينبهميفعل

وعفد؟بدايمصنالمترد،خطةمنفيهالماحقا؟فنيهقصةهذهرافعأبيوقصة

قصعأفضلمننعدهالذا،الفنعناصرمنإليهتحتاجماطتاتهافيتضسئمولأنها،وخاتمة

ائذةءتلكعنصردوهاالتيالصحابة

أهلدخقناقدالإسلاموكان،المطلبعبدبنللعباسغلأما"كنثرافغأبوقالى

ويكرهقوقهيهابالعباسوكانوأسلمثءالفضل،أثمواسلمتالعباسققأسلم،البيت

دلهعدؤألهبأبووكان،قومهفيمتفزقكثير!الذاوكانإسلامصيكحموكانيخلاق!م!،

لمصنعواكانواوكذلك-المغيرةبن1هشامبنالعاصتىمكانهوبعثبدؤعقتخقفقد

قربشمنبدرأصحابئصابعنابخرجاءفلبمارجلآ-مكانهبعثإلاوج!يتخقهم!

الاقداحأعملوكنثضعيقا،رجلآوكنثوعزا،قوةأنفسنافيووجال!اناوأخوإهـ،إفهكيشه

جالسة،الفضلأتموع!ندياصمدإحيأنحثفيها!ال!قإنيهث!!وقؤمز!،خخرةفهأفحئ!ا

ا!عباس!ب!صلا!!إفهرسوال!يمشرفل!6!اللجىفوهبها!لب!عبق!لعباح!عدداكان9سهملم،هم!سا(9،

االطبقاتإفظر:قتعثه!ن،بعدةني!لاابمأت.ا!لكوالمئ!اه!وأعفقوثمسهـ9حفأبالو،!لاجولبعدلا!عمع!ده

.!!-!7//ال!"!كي!و
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علىجلس!حتىبشر،رجليهيجرلهبأبوالفاسقأقبلإذالخبرمنكانماسرناوقد

سفيانأبوهذا:الناسقالجالعإذهوفبينا.ظهريإلىظهرهوكان،(1)الحجرةطئب

-فعندذأخيبنياإلمماهلئملهبةأبوفقالقال:قدم.فدالمطلبعبدبنالحارثابن

كاذكيفأخبرنيأخي،بنيا:فقالعليهقياموالناسإليهفجلسقال:اتر-لعمري

كيفيقتلوننااممتافنافمنحناهمالقوتملقيناأذالاهوإنواللهشيء،لاقال:الناس؟أفر

علىبيضارجالالقينا،الناسلفتماذلكمعإدثهوايمشاؤوا،كيفويأسرونناشاؤوا،

رافع:أبوقاللثيء.لهايقوموماشيئا،تهليق)2(ماوالده،فوالأرالسماءبينبئيىخيل

فضربيدهلهبأبوفرفعقال:.الملائكةواللهتلكقلت:ثم،بيديالحجرةلهتبفرفعت

وكنثيضرلني،عليبرتئم،الأرضبيفضزلبفاحتملنيفثاورئه،،شديدةضرلةوجهي

ضرلةبهفضرلتهفأحذتط،الحجرةعمدمنعمودإلىالفضلأئمفقامتضعيفا!رجلأ

ذليلآ،موئئافقام!سيدهعنهغابأنتستضعفه:وقالتكئكرة،لثسخةرأسهفيفققت

وأليلتينابفاهتركهفلقد.فقتلتهبالعذشة)3(الثهرماهحتىلياليسبعإلاعاشمافوالفه

.(4)البيتهفيأنهمتنحتىيللهننانهماثلاثا

منكانمنفثضة.الفتحقبلالهجرةبعدبمكةالمشهداختزالفيكافيةالقصةإذ

يحفيهكانولكظعزيراكانمنوثمة،البأسخيفةإسملامهيخفيمستضغقاالصحابة

القاصبمهارةلناصورأنرافعأبيعفدالسردجودةمنأنخلا.وعيالهمالهعلىخوقا

بدر،يومالمسلمينبغمقبإليهمتئصي4والأنبابمكةالمشركينحالمكانتكيفوجذقه

الفزحمنبمكةالمسلمونهم!نتوالذي،اليومذلكوالحسرةالألممندخلهموالذي

الكافرين.الفهبأعداءوالشماتة،والسعادة

."طنب:العرب"لسانالوتد،هو:وقيل،الشرادقأوايخباءحبل:الضدئئي(1)

ليق"،:العرب"لسان،بهتمسكما:أي:شيئاتليقما(2)

""اللسانفياسئشهدوقد.منهايسلممنقل،الطاعونجنسمنهي:وقيل،فتقتلجرخت!ير!ت:الغذشة(3)

."عدس:العرب"لسانانظر؟غذواها،وتخافالعدسةتتقيقريشوكانت:قالثمرافعأبىبقصة

.68-4/67ري!كلاالطبقات(41
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الفتح(فبننالاشلام)قصض

علىدينهشلطانباليممام!تماألتةغقيهؤلتتلؤمحمذاأنلعرباأدركتوقت،لفتحاقبيلأما

قبلإسلامهميعلنونمنهمعقلاءإليهقدمتفقد،بالسيفأوباللسان،محالةلاالجزيرة

تضبهمعنيكفرواأنعساهمأوالأجو،منشيئايدركواأنعساهمالأمو،انقضاء

المسلمين.الثهعبادلحربتجميعهموعن،والأذىالعداوة

كبرائها،منمكةأهلسيماولا،الصحابةالقصعمنكثرتالمعنىهذاوفي

عنيرويمنهمامرفيكل؟العاصبنوعمروالوليد،بنوخالد،طلحةبنكعثمان

!أدتةغقشهؤيملؤ،أللهرسولإلىفانطلق،الهدايةقلبهفياللهالقىكيفقصتهويقعئ!،نفسه

يديه،بينالإسلامإلىتؤفا

أفههممائفقماعجيبومن،متشابهةالثلاثةالرهطهؤلاءقصةانغخبومن

ميعاد.غيرعلىواحدمكانفياجتماغهمدر!لافيذكروا

إلىفدعاني،الهجرةقبلبمكةعهـتماللةغقيهؤسملؤأدلهرسولم"لقتنيئ:طلحةبنعئمانقال

قومكدينخالفتوقدأئبعكأذتطمعحيثلكالعخبمحمد،يا:فقلت،الإسلام

نفتحوكنا،فر!مناف.بهاءهموأذهبتوالفتهم،جماعتهمففرفت؟محذثبديننوجئت

،الناسمعالكعبةيدخلأنيريديوقافأقبل،والخميسالاطنينيومالجاهليةفيالكعبة

بيدييوقاالمفتاحهذاسترىلعلك،عثمانيا:قالثم،عنيوحلم،منهونئتعليهفغلالت

عحلىلثةغقيهؤلم!دؤ:الثهرسولفقال.وذلتيومئليقريشهلكتلقد:فقلت.شئتحيثأضعه

الأمرأنيومئمظننتموقغامنيكلمتهفوقعتالكعبةودخليومئذ.وعرتعمرتبل

شديذا،زبزايزبروننيقوميفإذامحمدومقاربةالإسلامفأردتقال؟ماإلىسيصير

جعلتينةالملإلىعتمالتةغقنهؤلمهمدؤالثهرسولهاجرفل!.ذكرهعنفأمسكت،برأيويررؤن

فخرجت!بدر،إلمماالنفيرجاءحتىعليهمههمماعلىفهمعليها،رجوعهمنئشفققريش

عت!ألتةغقيهؤشفؤ.اللهرسولعلىمعهمكلهاالمشاهدو!هدتقومنا،منخرجفيمن
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عليهكانعماقلبياللهر!غ،القضئةعاممكةص!تمالتةغقيهؤلص!اللهرسولدخل"فلما

يبصرولايسمعلاحجيرمننعبدوماعليهنحنفيماأفكروجعلحت،الإسلامودخلني

عنأنفسهموطقؤوأصحابهصت!أدتةلخيهؤشلىاللهرسولإلىوأنظريضر،ولاينفعولا

،الموتبعديكونلماالثوابعلىإلاالقومعولما:فأقولطمني،ذلكفيقعالدنيا)1(بم

شيبةبنيبابمنخارتجارايتهأنإلىعحلىدتةغليهؤلم!،اللهرسولإلىالنظزأحمئهوجعلت

ذلك،علىلييعرمفلم،عليهوأسلتمبيدهواخذاتيهانفأردت،بالأبطحمنزلهيريد

فأدلجت،إليهالخروجعلىليعرمثم،المدينةإلىعح!ألتةغقنيؤلمهـراجغااللهرسولوانصرف

بعمروإلاشعرنافمماقالهدنزلناحتىفاصطحبناالوليد،بنخالذفألقىيأججبتلنإلى

وأنا:فقال،فأخبرناه؟الرجلانيريدن!يأ:قالثممنا،وانقمعمنهفانقمعناالعاصررأبن

عتما1لتةغقيهؤلهم!قؤ،أدئهرسولعلىالمدينةقدمناحتىجميفافاصطحئنا+تريدانالذياريد

فقالمكةودخل،الفتحغزوةفيمعهخرجتحتىمعهوأقمت،الإسلامعلىفبايعته

:وقال،بثوبهعليهمضطبغاإليدفعهثم،منيفأخذهبهفأتيته.بالمفتاحائي!،عشمانيا:لي

فكلوابيتهعلىاستأمنكمأللهإن،ن!ثعيا.ظالمإلامنكمينزعهالا،خالدةتالدةخذها

يكنالم:فقال،إليهنادأنيوثيتفلما:عثمانقال.بالمعروفالبيثهذامنإليكميصلمما

يوماالمفتاحهذأسترى"لعلك:الهجرةقبلبمكةليقولهفذكرت:قال؟لكقلثالذي

.(2)"الثهرسولأنكأشهد!بلى:فقلت."ششتحيثأضفهبيدي

الببزمننالمبشرؤللسرد،المنمتةالجملعلىقصتهفيطلحةبنعثماناعتمدلقد

حجثأضعهبيدييوقاالمفتاحهذاسترىلعلك،عثمان:"ياكقوله،التحذثزمنبعد

قال"،ماإلىسيصيرالأمرأنيومئليظننتموقفامنيكلحته"فوقعت:وقوله،"شئت

."ظلف:العرلبلسان"،تأتيهأنمنمنعهاظقفا:الشيءعننفشهضدقف(1)

.17-61/الكبيرهالطبقات(2)
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الجملهذهفمثل؟"الموتبدديكونلماالثوابكلإلاالقومعملما:"فأقو!:وقوله

وهذه.نفسهاالقضةومآلات،الخذثمآلالخ،المآلاتإلىمشتافامئصئا،المستمعتبقي

السرد.مهاراتمنحسنةمهارة

يقع،لمأنهيحبرهثم،حدثبوقولحالمتابعيوهمأنه،القصةفيالتشويقمهاراتومن

معرفةإلىشوقاويزيده؟واقعةأخرىأحدابمعرقهإلىنشاطهيجدليمما،ظئهفتخيب

"وجعلتةقولهوذلكالسرد،وتيرةاشتعالطبقاءفيمحمو؟أمروهذابعد،سيكونما

منؤلهيريدشيبةبنيبابمنخارتجارأيتهانإلىع!ألتةغقجهؤ!كل!،اللهرسولإلماالخظرأحمث

.ذلك"علىلييعرمفلم،عليهوأسلتمبيدهوآخذآتيهأنفأردت،بالأبطح

لصاحبمفيرحةبنهايةتنتهيالعناصر،مستوفيةتامةقصةطلحةبنعثمانقصةإن

النهايةهذهفيأنهعلىالسرد.يتابعممنكثيرلدىمنتنهرةفهايةوهيمغا،وللقارئالقصة

السرد،أولفيبهاأتىأنسبقجملةتكرارههيسبق،ماإلىتضا!محمودةأخرىتقنية

أضذ4بيدييوفاالمفتاحهذاسترى"لعلك:!مملؤهق!ةتلامتحعالثهرسوللسانعلىقولهوهي

وقدآخرهافيعثمانقولكانلذا،الجملةهذهفقكفيدائرةالقضةوكأنشئت"،حي!

كانلقد."اللهرسولمأنكأشهد"بلى:مقولتهتحققعنعلىلتةغليهؤشلؤاللهرسولسأله

سيبدؤها،كيفعارقالها،مخالطا،ذهنهفيقصتهبخيوطممسكالمجيذا،سارداعثمان

.والقو!الأحداثمنفيهاسيديروماذاسينهيها،وكيف

الأدببالعهدلذلكفنئاالمقبولة،الموجزةالكثيفةالذاتيةقصمالشيزمنقصةإئها

القديم.

طلحةبنعثمانقصةبأنيقطعما،عالعابنوغمروالوليد،بنخالدقصتيوفي

وأمثالا،أشباقالهاإنبل،العربعندالأدببالتاريخمنالهذةتلكفيقفتةكانتما

.أخرىقممقهمايشبههاكانعدملنأنناالظنعلىويغلبمنها،بعفبىعلىوقفنا
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فيقذلهتالخيرمنأرادمابيالفهأراد"لتماقال:أنهالوليدبنخالدقصةففي

محهد،علىكلهاالمواطنهذهشهدتقد:وقلت،رشديوحضرني،الإسلامحمتقلبي

محمذاوأنشيء،غيرفيموضعانينفمصيفيأرىوأناانعرفإلاأشهدهموطنفليمس

المشرين،خيلفيخرجت،الحديبيةإلىص!لىدتةش!قئهؤلهممقضالثه!سولخرجفلماسي!ظهر.

فصل،لهوتعرضتبإزاقفأقمت،بع!فانأصحابهفيطالئةغقجهؤل!هم!أدثهرسولفلقيت

فاطلعيخيرة،فيهوكانتلنا،يعؤملمثم.عليهنغيرأنفهممناأمامنا،الظهربأصحابه

مناذلكفوقع.الخوفصلاةالعصرصلاةبأصحابهفصلى،الهموممنانفسنافيماعلى

أليمين.ذاتوأخذتخيلنا،ششعنوغدلفافترقنا!أ.ممنهحالرجل:وقلتمؤفغا،

محمذا،اتبعفقد؟النجاشيإلى؟المذهبأينبقي؟شيءأيم:قلتقريشاصالحفلما

واليهوديةالنصرانيةإلىدينيمنفأخرج؟هرقلإلىفأخرج.آمنونعندهوأ!محابه

دخلإذ،ذلكعليفأنا؟بقيفيمنداريفيأقيمأو؟ذلكغنتمعتابغاعجممعفأقيم

فتغيبث.،القضيةعمرةفيعكا؟دئةغقيهـؤلمكللىاللهرسول

القضية.عمرةفيعتمالتةغقهؤشلؤالنبيمعدنيقدالوليدبنالوليدأخي"وكان

عنرأيكذهابمنأعجبأرلمفإنيبعد"أما:فيهفإذاكتائاإلمبفكتب،يجدنيفلمفطلبني

عحتمالتةغقيهؤلممقؤالفهرسولسألنيقدأاحد؟يجهلهالإسلامومثل،عقلكوعقلك،الإسلام

نكايتهجعلكانولو،الإسلامتجهلمثلهما:فقال.بهالثهيأتي:فقلتخالد؟أين:فقال

ماأخييافاستدرذ.غيرهعلىولقذمناه،لهخيراكاذالمشركينعلىالمسلمينمعوجده

النومفيوأرى+الإسلامفيرغبةوقادنيللخروجنميهمطت،كتابهجاءنيفلما."فاتكقد

فلمالرؤيا.هذهإن:قلت،واسعةخصراءبلادإلىفخرجت،جدبةضتقةبلادفيكأني

اللههداكالذيمخرجكهو:فقالفذكرتها،بكو،لأبيلأذكرتها:قلتالمدينةقدمنا

.الشركهووالضيق،للإسلام
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محمد؟إلىصاحبأمن:قلتعتمالتةغل!هؤل!هم!اللهرسولإلىالخروجأجمعتفلما:قال"

،كأضراسكناإنما؟فيهنحنماإلىترىاما،وهبأبايا:ققلت،اميةبنصفوانفلقيت

.شرفلناشرفهفإنفاثبعناهمحمدعلىقدمنافلو،والعجمالعوبعلىمحمدظهروقد

قتلرجلهذا:وقكفافترقناألذا.ائبعتهماغيرييبقلملو:وقالالإباءأشذفأبى

مامثل.ليفقال،لصفوانت!لقمامثللهفقلتجهلأبيبنعكرمةفلقيتببدر.أخوه

أنبراحلتيفأمرت،منزليإلىوخرجت.لكقلتماذكرفاكتئمقلت:عفوان.قال

فذكرت،صديقليهذاإن:فقلت.طلحةبنعثمانألقىأنإلىبهافخرجت،إلمنتخرج

:قالمناخة،بفخراحلتيوهذهاغدو،أنأريددإني،اليومعمدتإرا،نعم:فقال،له

فغدونابيأجج،التقيناحشىالفجهمريطلعفلمشحرأ،وأدلجنابيأجج،وهوأنافاتعدت

كان.وبكفقلنا:.بالقوممرحتا:ففالعبها،العابنعمووفنجد.أ!ذةإلىانتهـهيناح!تى

بييعدلأسلمتيومفيعتمالتةعقئهؤككلرالثهرسولكانمافوالله.ثمانسنةصفرفيقدومنا

.(1)"تخزبهفيماأصحابهمناأحات

إلىثلاثتهمارتحلواوأفهم،التقياهكماالتقاهماوأنه،صاحبيهكقصةعمرووقع!

إذأ،بالهدةكنثإذأ"حثى:بعفقصتهفيعمروقالليسلموا،عحتمالتةغلهؤبمهم!اللهرسول

يمسكقائموالآخر،خيمةفيداخلوأحدهمامنزلا،يريدانكبيزبغيرسبقانيقدرجلان

تريد؟أين:قلت.نعم:قا!؟سليمانأبا:فقلتالوليد!بنخألدوإذافنظرتالواحلتين،

كماب!قابنالأخذأقمنالووالده؟طمعبهأحديبقفلمالإسلامفيالناسدخلمحمذا،:قا!

وخرج.الإسلامواردتمحمذاأردتقدوأددهوأنا:قلتمغارتها.فيالضبعبرفبةيؤخذ

أنسىفما!المدينةقدمناحتىتراففناثم،المنزلفيجميغافنزلنايفرحبطلحةبنعثمان

إلينانظرثموليزنا،بقولهفتفاءلهمئا!رباحياأرباحيا:يصيحعنبةأبيببئرلقيناهرجلقول

.27-5/26الكبيرالطبقاث(1)
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ثمالوليد،بنوخالديعنينيأنهفظننت.هذينبعدالمقادةمكةاعطتقد:يقولفأسمعه

كمافكانبقدومنا،علىللةغق!هؤشفلىاللهرسوليبشرأنهفظننتسريغا،المسحدإلىمدبزاوفما

طلعناحتىجميغافانطلقنابالععرونوديثيابنا،صالحمنفلبسنابالخرةوأنخنا.ظننت

خالدفتقدمبإسلامشا.شزواقدحوتهوالمسلمونتهفلآ،لوجههوإن،عليهالثهصلواتعليه

جلستأنالاهومافوالله،تقدمتثم،فبايعطلحةبنعثمانتقدمثم،فبايعالوليدبن

ذنبي،منتقدممالييغفرأنعليفبايعته،منهحياغإليهطرفيأرفعأناستطعتا!فيديهبين

:قال.قبلهاكانماتمهمثوالهجرة،قبلهكانمايجمثالإسلامإن:فقالتأخر.مايحضرفبولم

خوتهأمبرفيأصحابهمنأحذاالوليدبنوبهمخالدع!ألتةغقيهؤ!مهملىالثهرسوليىعدلمافوالفه

.(1)"الحالب!لكعمرعندكنمتولقد،المنزلةبتلكبكرأبيعندكناولقدأسلمنا،منذ

بوصفهاالقصمالثلاثهذهإلىنظرنانحنإذاتقنياتهبعضفيالخكيإن

شكلهفيالأمرويكون،الرواةمنعدد"باستخداميسمح-كاملةواحد؟لقجةروايالمجئما

ومنالآخر،بعدواحذاالوقائعروايةعلىأنفشهمالأبطالميتناوبعندمابساطةالاكثر

حيثمنلمحالفةقصمبسردالأقلعلىأو،قصتهبسردمنهمواحديختعكلأنالطبيي

.(2)"الحكيدأخلبهمالحكيعادةيسمىماوهذا،الآخرونالرواةيرويهلماالنظرزاوية

هذافيتزعواقدعليهماللهرضوانالهمصحابةإن:مطمئنينالقولمباست!طاعتناإنه

كانماالصحابةأنذلك؟القصعالذاتيةمنالجانبهذاأعنيالقصع،منالجانب

التخئلية؟القصصمنالأخرىالأنواعإلىيجنحواأن-ذاكإذللعربكانوما-لهم

الأدبيةأنواعهمإلىولركونهم،العظيمالقرآنالجديد:الدينبمعجزةأولآلشغلهم

جونز،مارسدنتحقيق،2/474عمربنمحمدللواقدي،المغازيوانظر:،05-5/49الكبيرالطبقاث(1)

هـ.41؟3/4ط،بيوت،لكتبالمعا

.94ع،لحمدانيحميدللدكتور،الأدبيالنقدمنظورمنالسرديالنمقبنية(2)



إلىيهتجماالدواعيمنيطراأولأنهوالجكمة،والأمثالوالخطابةكالشعرالقديمة

تزقمه.اوالأديمبيعيشهالذيالواقعيفارقجديدقصمهيفنابتداع

الفتح(إثانالإسلام)قصش

المشتبكةالحنطيرةالأيامتلكفيبعدهاجرىوما،مكةفتح،الفتحوقعةوعن،ذلك

،مصورةلهصصاالصحابةقع!فيها؟الناسأحاسيس!المتابينةخطوبها،المدالمةأحداثها،

،كبيرةأدبيةقصةمجموعهافيتؤثفالقصع!هذه،يقفحيثومنوجهتهمنيفعئ!كل

الإسلامتة.الأفةتاريخمنالفارقةالأيامتلكصؤزنقلفيصادقة

بعد،اسلموامابمكةالصسحابةبعفسهناككان،الفتحإلىالجي!شطريقففي

جيسقدومعر!لمانفسهعنيقمئ!،الهدايةلهاللهفأرأد،الحارثبنسفيانأبومنهم

قدومأظلفقد؟للخروجتهيؤوا:فقلت،وولديزوجتيإلىفجئت:فيفولالمىصلمين

(1"كوعوأنتمحمذا،تبعتقدوالعجمالعربنأتبصرأنلكفيانافقالوا:محمد.

بأبعر؟عليعحلمذكور:لغلاميفقلت:قال.بنصرتهالناسأولىوكنت،عداوتهقي

وفرسي.

وقدالأبواء،نزلناحتىف!يزناص!تمالثةغقجهؤشتلؤ،الفهرسولنريدمكةمنخرجناثم

الثهرسولوكان،أقبلانفجفت،مكةتريدالأبواءعلىلتةغقيهؤلمهم!الثهرسولمقدمةنزلت

أقدامناعلىفمشيناجعفر،ابنيبيدوأخذتوخرجتفتنكرت،دصينذرقدغق!هؤل!صقؤ!!تمالتة

تلقاءلهفتصذيناالأبواء،فيهاص!تمالتةغقيهـؤلحصدؤاللهرسولصبحالتيالغداةفيميلمننحؤا

فأعرفالأخرىه!جوناحيةإلىفتحولت،الأخرىالناحيةإلىعنيفأعرضوجهه

برهوأتذكر،إليهأعلأنقبلمقتولأنا:وقلتبعد،وماقربمافأخذنيمرازا،عني

عليها.داثحب،عداوتهفيمستمرأنت:والمعنى،"وضع:العرب"لسان،الناسبينالسير:ا!يضاع(11
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يفرح!ماأدتةغقيهؤل!مفؤاللهرسولأنأظنوكنت،منيذلكفتم!كبه،وقرابتيورخمه

وحنين،مكةفتحشهدتحتىالحالمنهذاعلىمعهوخرجمتفأسلمت.بإسلامي

الموتأريدأنييعلموأضفئا،السيفوبيديفرسيعنافتحمتبحنينالعدولقينافلما

بنسفيانأبوعمكوابنأخوكهذا،الفهرسوليا:العباسفقال،إلمبينظروهو،دونه

:فقالإلميماالتفتثم.عادانيهاعدأوةكللهاللهفغفرفعلتقد:قال.ضعنهفاد،الحارث

.(1)"الزكابفيرجاسهفقبلت.تغمريأخي

آثرتولكنهي،سفيانأبيإسلامعندينئهيالقصةمنبالفتحالمتصلالجزءإنندم

قصتهبنىهوبلفح!سب،إسلامهعندإتماقهايكنلمالقاصمرادلأن؟القصةإتمام

وليكون،بإسلامهوفرخه،لهومغفرته،عظم!تمانتةغليهؤلبملؤالرسولرضاتمامهاليكون

لمجركأنالحارثبنسفيانأبواستطاعلحظةالمؤئرالبليغالمشهدذلكوختاكهاتمامها

لينجليتقبيليمشهذأعنيبه؟ختمهاإذ؟عنهوالرضاله،والحبوليبه،الرحمةعاطفةفينا

.الركابفيالشريفهغ!جهـؤلهمهم!ع!تمانتةالنبي

وأخررخلأجزايمبنكحكيمرجلقدموقد،مكةع!نئةغيهؤسملؤالقرسولودني

سفيانبأبيذهبالعهماسقرأىقدوكان،لهيقدرفلم،دخولهقبليسلمأنأمرفيأخرى

شيخوهوفعلقديكونانفاستحيا،يديهبينمتل!س!لغقيهؤل!ح!ع!تمانتةأدثهرسولإلىحوببن

ماوطويت،عليفأغلقئه،بيتي"فدخلت:قال،مكةإلىقؤرهمنفرجعوسيدها،قريشيى

الناسق،فأمنمكةص!ألئةغقيهؤ!مهملىالفهرسولودخل،بذلكقريشاأخبرلا:وقلت،رأيت

.(2)"حقبهجاءماأنوشهدت،وصذقتهفأسلمتبالبطحاء،ذلكبعدفجئته

.47-46/أالكبيرالطبقات(1)

،6/15الكبيرالطمقات(2)
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لاتبعقرجاحدثتالطائفغزوعلىعتمالتةلختهؤسملؤاللهرسولقزمولماهذا،

من؟خيرابهمدرااؤتقاذلهتازكللهاولكن،لأمسبابهمحللماللثأرطلتا،بقتلهأنفشهاقريمثي

وسولودخل،الفتحعامكان"ثا:فيقولنفسهعنيقعئ!الذيعثمانبنشيتةهؤلاء

اختلطواإنفعسى،بحتينقوازنإلىقريشمعأسير:قلتعئوكل،مكةعحتمالتةغتيهؤك!ل!الثه

!للو:وأقولكفها.قربشبثأرقمتالذيأنافكونمنه،فأثأريخرةمحمدمناصيبأن

لاله،خوجمتلمامزعذافكنت.تبعتهمامحمذأاتبعإلاأحدوالعجمالعربمنيبق

بغلته،عنعتمالتةغقهؤيممفؤالدهرسولاقشحمالناساختلطفلما.قوةإلانفسيفيالأمريزداد

ليفرفع،ه؟ؤساكدتحتىسيفىورفعتمنه،أريدماأريدفدنولت،السيفوأضقث

والتفت،عليهخوقابصريعلىيديفوضصتيمخشني،كادكالبرقنارمنشواظ

:قالثمصدب،فمسحفدنوتمني.ادنشيمب،يا:فنادىص!تمالتةغقهؤل!صلالفهرسولطإلم!

وبصريسمعيمنإليأحهممبساعتئلكانلهوفوالثه:قال.الشيطانمنأعذهاللهم

الله،بسيفيأضربأمامهفتقدمت.فقاتلادن!ال:ثمبي.كانمااللهوأذهمتونفمصي،

لأوقعثحئالوكانأي!الساعةتلكلقيثولوشيء،كلبنفمهصيأقتهانأحبأنييعلم

واحد،رجليكرةفكرواالمسلمونتراجعحتىلزمهفيمنألزمهفجعلت.السيفبه

كلفيئفرقواحتىأثرهمفيفخرجعليها،فاستوىزلمهسؤهي!غةتلامتعاللهرسولبغطةوقرلت

لرؤيةحبا،غيريعليهدخلما،عليهفدخلتخباءه،فدخل،معسكرهإلىورجعوجه،

حدثنيثم.بنفسكأردتمماخيراللهبكأرادي!لاشيبا،يا:فقالبه،وسروراوسجهه

إلهلاأنأشهدف!ني:فقلتقال:قط.لاخدأذكرهأكنلمممانفسيفيأضمرتا!مبكل

.(1)"كلاللهغفر:فقال،اللهرسوليالياستغفرقلت:ثمالثه،رسولوأنك،اللهإلا

.6/66نفسهالكتابفي!تث!ةالحارثبنالصضيرقصةمنهالحؤاوانظر:،6ه-6/46الكبيرالطبقات(1)
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ئل(القبابناءلمإسلام)قصش

بعضهمروىقدالصحابةالعربمنالقبائلأبناءفإنمكة،خارجفيوأما

كراهيتهلثهمذةيذكروفيها،مشهورةةل!وطوقصته،حاتمبنكعدي،إسلامهقصة

فخاف،المرباعمنهميأخذقومهفيمعطتماشريقاأميراكانلأنهضتمالتةغقيهؤشت!؟اللهلرسول

ع!أدطةغقيهؤش!،الرسولجيشمنمحاذزايزذلمأنهيذكرثم،مفكهبالإسلاممنهيضيعأن

،الشا!نصارىمنملظببنيولحقوولدهبأهلهاحتملواق!ترابه،بحركتهسمعلهنلما

الرسول!معاملةن!حقصتهفييذكرثم.المدينةإلىوحملتفشبتت،خلفهأختهوخقف

وجدتحتىوأمهلها،نفقةوأعطاهاكساهاثمإسازها،وقلئعليهاقنلقدى!حإياها،

.بالشامأخيهاإلىيحملونهاركئا

فقلث:تؤمنا،إلمما،تقحوبظعينةإلىنظر!تإذاهليفيلقاعدإني"فوالله:عديمقال

الظالم،،القاطع:تقولانسخقتعليقدمح!ئافلما:قال*هيهيفإذا:قال؟حاتمابنة

خيزا،إلاتقوليلاأخيةيا:قلت:قال.والدكبقتةوتركتوولدكبأهلكاحتملت

ما:لهافقلت،عنديفأقامتنزلتثم:قال.ذكرقيما!نعت!قدعذر،منليمافوالله

ن!فسريغا،بهتلحقانواللهأرى:قالت،حازمةامرأةوكانت؟الرجلهذاأمرفيترين

أنت،وانتاليمننزفيتزذفلنملكايكنوإن،أفضلإليهفالسبقنبيالش%رلايكن

والخزرفي.لأوسا،قومكأصحابهمجليةأنسنبئتأنيمع،أبوكوأبوك

عليهفدخلت،المدينةع!أدتةغقجهؤشقؤاللهلو!سرعلىأقدمحتىفخرجت:"قال

فانطلق:قال.حاتمبنعدفي:فقل!ت؟الرجلمن:فقال،فسلمت،مسجدهفيوهو

حاجتها،فيتكلمهطويلآلهافوقف،فاستوقفتهكبيرةضعيفةامرأةلقيتهإذ،بيتهإلىبي

دخلإذاحتىمضىثم.هذاغيرلحالاللميكإن،بملهمكهذاماواللهةنفسيفيفقلت

لا،:فقلت.هذهعلىاجلس:فقال،إفيفقذمهاليقا،محشوةأدممنوسادةتناولبيق
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عليهافجلس!ملكا،يكونأنمنبريءأنهقلبيفيفوقععليها.فاجلسأنتبل

آ!كاقواو!:الآيةهذهفتلا،ذهبمنوثتاعنقيفيفرأىعظلتةغقجهؤسهمفؤ،اللهرسول

كانواماوالده:فقلتالتوبة:131،أ(فؤ1دولمحفمنآزصلمجاباؤر!تتهخآخازممثم

استحفوه،شيتالهمأحثواإذاكانواأليس:ص!أدتةتكيهؤلمهم!اللهرسولفقال.يعبدونهم

ياإيقا:قال.عبادتهمفتلك:قالبلى،:قلت:قال؟حرموهثميئاعليهمحرمواواذا

بالمرباع؟قومكفيتسل!تكنأوأ:قال.بلى:قلت:قالزكوسيا؟تكنالمغدي،

:قال،واللهأجل:قلست:قال.دينكفيلكتجللمذلكفإن:قالبلى،:قلت:قال

يحنعكإنماحاتمبنعدييالعلك:قالثم.نجهلمايعرفمرشلنبيأنهفعرفت

يفيففيهمالمالليوشكنفوالثه،حاجتهممنترىماالدينهذافيالدخولمن

عددهم،وقلةعدؤهمكثرةمنترىمايمنعكإنماولعله.يأخذهمنيوجدلاحتى

لاالبيتهذاتزورحتىبعيرعلىالقادسيةمنتخرجبالمرأةيسمعليوشكنفوالثه

الله،وايم،غيرهمفيوالسلطانالملكانفيهالدخولمنيمنعكإنماولعلك.تخاف

:عديفقال.عليهمفتحثقدبابلارضالبيفمنبالقصوريسمعأنليوشكن

لاحتىالمالليفيضن:واحدةوبقيتاثنتانمضتقد:يقولعديمفكان،فأسلمت

.(1)"يأخذهمنيوجد

همكيروعديمالقعئ!.فيطيلبلسانهيقثهاالعربمنسيمإسلامقصةفتلك

بذكرغيرهكثيركقصصتبدأوفصته،التفاصيلشؤقمنمكثر،سردهفيالحوارمن

بالإسلامحاالمتنقلبئم،مزآهويكرهونمح!1دتةظههؤل!هم!،الثهرسوليبغضونكانواأنهم

عليهم.بالهدايةقنقداللهيكونانبعدذلك،بعدمظوالقزب

.172-6/512الكبيرالطبقاث(1)
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مكش(خارجنيفع!ضتسمللما،سلام)كصش

الثهرسولإلمماالهجرةراموامستضعفونمكةأهلغيرمنالعربفيوكان

الشيبانية،مخرمةبنتكقيلة،وأبنائهمأنفسهمفيفأوذواالإسلامأولفيعتمالتةغقنه،يم!ه!

ؤلمملؤكأأدتةغقنهالئهرسولإلىالهجرةفأزمعت،تهابنامنهاوأيخد،زوجهاعنهاماتالتيالمرأة

ترويوهي،النبيإلىيحملهاعدق!جللهاالثهقيضانإلىمتربصةترلولما،لصحهمابته

.(الكيم)1منع!ألطةغلهؤ!مم!الرسولوبينبينهاداروما،القصةتلكفيمثاهداتها

الجزليرة(رجخاالإسلام)قصئ

الدينعنبحثاوارئحاته،الفارسيشلمانقصةن!فالعربجزيرةخارجفيوأما

.(2)مشهورةمعروفةالحق

قصصهمنواعأأكبروهي،الصحابةقصعإسلاممنعليهوقفناماألوانإذنتلك

قبل.بنامركماالعهدلذلك

قصض!أخى،ربآ

الإسلام!قبلىذاتيئ!ثصص

قصعالإسلامغيرمنبأنفسهمالمتصلقصعالصحابةعلىالكلامشئنافإذا

بعذه:وقعماومنه،الإسلامقبلوقعمامنهفإنبمفيهالقيولسبقالذي

علىالدارفيأوكلبنتميمقصهما،أرومجهومن،الإسلامقبليروىماعجيبفمن

قبلهايعرفلاالشر،عظيمأهل!ب)3(دابةوهي،الخشاسةخبرمنعح!أدتةغقنهؤشتتمالنبهـي

معهم،تحذثتوقدإليها،البحربهمألقىجزير؟فيوجدوهاالشعر،كثرةمن)بيرهامن

رجلارأؤاموضعهإلىذهبوافلما،لقائهمإلىشوقفيهوالجزيوةفيبرجليفأخبرنهم

.276-1/274الكبيرالطبقاتفي،القصةانظر:(1)

.2هـ2-1/412هشاملابن،النبوبةالسيرة:انظر(2)

هلب".:العرب"لسان،وا\نثىالذكرعلىتقعالدابةلأنالعحهمفة،ذكر:اللسانفيقال(3)
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الدخال،المسهميحهوبالحديد!كعبيهإلىركبتيهبينماعنقهإلىيداهمكبلأالختفق،شديد

.(1)مسلمصحيحفيوالحديثما،الشاعةعلاماتمنببعفسأنبأهمأنهالقصةوفي

حديثهمنهادقا،الطفولةأيامالجاهليةفيليمترهبعضعنالخطاببنعمرولمجدث

القصعفيمقاصدمنمقدلممقصدوتلموعظةيعتبروا.أنلعلهم،أصحابهمجنهةإلى

:فيقول،غ!جلاللهوتعظيمالذكرمدخلمنالقصيرةلهصتهإلىالفاروقتيج.الإسلام

الواديبهذاالخطابإبلارعىكنت.شاءمنشاءماالمعطي،العينالعظيمالثهلاإإلهلا"

وليسأمسيتوقدقهضرت،إذاويضربني،عملمفإذايتعبنيفنهاوكان،عسوفمدرعةفي

تمثل:ثمأحد.اللهوبينبيني

والوتداالمالويوديالإلهو،تبقىبشاشتهتبقيترىفيمالثيءلا

عادفماخقدوا")2(والحنلذقدحاولتخزائنهيوفاهزمنرعنتغننلم

الإسلام(!ذاتيش)ثصص

النادر،الغريبمنها،الصحابةلدنمنجمةلهصم!قصتفقدالإسلامعهدفيأما

ذلك.غيرومنها،المرؤحالطريفومنها،النفوسفيالمؤثرومنها

مدينةأهلعن!تكتةبشيربنالنعمانسردهاأليمةشجيةقصةالنادرالغريبفمن

فبينا،اليمنإلىالعربمنعشر؟فيالصديقبكرأبو"وفدني:فقال،الطريقفيلقيهم

همفنالو:أصحابنابعضفقالع!رتها،أعجبناقريةجانبإلىمررناإذنسيريومذأتنحن

أبيضقصروإذا،(3)الرقمزخائفكأفها؟رأيمتماأحسنقريةهيفإذافدخلنا،إلميها

أخذنقد،نحورهنعلىالثديأحهمجمقدأبكارنواهدتجؤايى!إذأ،وشئافيبي!حيبفنائه

.3/912والملوكالرسلتاريخ(1)

.8/532مسلمصحيح(2)

والنقوشالثيابمنبهيتباهىماالرفمزخائفمعنىولعل،زخف:العرل!لسالافخر،إذايزخض:قخص(3)

اعلم.والله،وغيرها
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:وتقولتضربه!ليبيدهاجمالا،علتهنقدجاريةؤشطهن،يدزنوهنالمفزام)1(

اصلدابقينامانكونكذاكمذاموتوايلا!سحلامعشر

الأنكداالشسقيئجدهوكانخسدانعاناماعسئاغحب

لأفلاء)2(،واوالخيلوالبقروالإبلالمواشيكثيرممدودشزجإذاوماء،منغديروءاذا

حنها،ترىمماالعيونفتأخذرحالناوضعنالولأصحابنا:فقلت،مستديرةقصور!ذا

كلالأبيضالقصرلهبلمنقولمأقبلإذرحالنانضعفبيناؤطرا.مقالنفوسوتفضي

فاسترحناالألشربة،وألواذالطعامبأطايبعلينامالواثملنا،فبسطواالهمشط،أعناقهم

:ويقولالسلاميقرئكمالقريةهذهسيدإن:وقالواالقومفأقبل،للرحلةنهضناثموأرحنا،

لهمفدعونا،(3)(0)أحببتموإن،لنابعرسمشغولف!ني،منيكالطإنتقصيرعلاعدروني

ورجعت،شقويفقضيتشفرنا،منهفملؤواالطعامذلكمنبقيماإلىفعمدواربركنا،

الطريق.لذلكمتنكئا

أحدصيليسالعربمنعشرةفيمعاويةولههمدنيثمالدهرمنبرهةلافغبرت

هذاأليس:منهمرجلقالإذوأهلهاالقريةبحديثأحدث!مفبيناالوفد؟فيكانممن

يبينمافخرابالقصوروأما،وتلولدكادكهيف!ذاإليهافانتهيشاإليها؟الآيخذالطريق

.أمرهودثرعفافقدالسرجوأماالماء،منقطرةفيهفليسالغديروأما،الرسومإلامنها

لبعضفقلتالأبيف،القصرناحيةمنشخع!لنالاحإذمتعجبونوقوفنحنفبينا

له:فقلتمرعوتا،عادأنلبثتأفماأ)4(.الشخعسذلكنستبرىءحتىأنطلق:الغلمان

ي!مجسمعتفلمافراعتني،عميا*عجوزفإذاالشخعرذلكاتيت:فقالط؟وراءكما

.هزم:العربلسانلهم،لعبةوهو،الاعرابصبيانبهتلضبنارراسهفيئحعلغود:ابفزام(11

فلا"!:العرب"لسانائظر:الصغير،المهروهوتلؤ،جمعالأفلاء:(2)

وكذا.كذافعلنااحببتمدان:يقولكأنههنا،الكلامنيانقطاغاثمةيظهرأن(3)

،الصوابهوأدرجئهلهاولعل،تصحيفلعله"فقالط"،:الأصلفي(1)
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التل،فيدخلتحتىورحتعينكعلىأخذتإلاسالتمابقغكبالذيأسألك:قالت

فأجابتني؟أنمقوممنأنميتما؟من،الغابرةالعجوزأيتها:فقلت؟لكبداعماسل:قالتثم

:الأولالزمنفيالقريةهذهأهلسيد،دوبلبنتعميرةانا:يبينمابصوت

أليلوالليلالضيفانكلويحنووينزلتقريكانمنابنةأنسا

دؤتل"بالخيرالجخافأبوابوهمرميئماصارواقغمثبرمن

وبقيت،لأياموااللياليوأبادتهيم،الزمانافناهم:قالت؟وقومكأبوكفعلما:قلت

أخذنتجؤاليوإذا،عرسيىقيلكمكانزمائاتذكرينهل:قلث.(الوكر)1بوأهكالمزجبعدهم

قشهقت،كمدا؟موتواالحسادأيها:وتقول،بهتضربدف!بيدهاجاريةوسطهنالجفؤام

اختي،كانتوالفزس،واليوموالشهرالعامذلكلأذكرإنيوالثه:وقالتواستعبرت،

بغذاءونغدوكدوابناأوطأعلىنحملكأنلكهللها:فقلت:قال.لهثالاصاحبةوأنا

من:قلت!إلهـيهآلوماإلىأؤولحتىالأعظتمهذهأفارقانعليعزيزكلا،:قالتأهلها؟

والذي؟يكفينيماالطعاممنإلىفيلقونالقرطفيالركببييمز:قالت؟طعامكأين

معكمالركبأيهاولكنبه،يأتينيماأدريماماءمملوله!الكوزوهذايسير،بهأكتفي

جديدينثوبينإليهاوالقينا.نعم.قلناالبيافهـ؟الثيابمنمعبهم:قالتلا.:قلنا؟امرأة

ظننتوقد،بيتإلىبيتمنأتهادىعروسكأنيالبارحةرأيت:وقالتبهما،فتجللت

نزغافنزعت،مالتحتىتحدثناتز!فلم،أمريتلىامرأةفأردت،فيهأموتيومهذاأن

بالحديثحدثتهمعاويةعلقدمتفلماودفناها+عليهاوصلينافيقمناها.وماتتيسيزا

.(2)"رذقلاشبقولكن:قالثملحملتها،مكامجمكنتلو:قالثم،فبكى

وعلى،العسلعلىيطلقوالمزجهنا،بالمزجأرادتماأدريولاوكر،:العربلسانالطاثر،عشالؤخر؟(1)

يلوذأويحميهمنيوجدولاينتاش،الذيالعشفيالطعامبهذانفسهاتشبهفكأنهامز؟اللوزمنعنف

أعلم.واللهوأهلها.أبيهابعدعنه

القر!ثيالبغدأديعبيدبنمحمدبناثهعبدبكرأبيالدنيا،أبيلابن،لأحزانواالسروروأعقابالاعتبار(2)

.غمانالبشير،دار،74!ع
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الحكاية،جهةمنلا،الصحابةأدبفيكثيرغيوالقصعسمنالنوعهذاوأمثال

.الطولجهةمنولا

الذينالثلاثةقصة؟والشفقةةم"رلاويبحث،النفسفييؤثرالذيقصصهمومن

قدتخالهروايةالشاعرماللئيبنكعبصاحبيهوعننفسهعنرواهاوقدخلفوا،

ورضيئ،كتابهفيالقصةهذه؟كزغقق!الثهخقدولقد.(1)السامعينقلولتبهااجتذب

.(2)عليهموتابأصحابهاعن

تنقلبكرأبيبنتلأسماءقصةمنهشأؤا،فيهللنساءفإنقصصهممنالطريفأفا

زواجهما،أمرأولفيفقلإاكانأنيومزؤجها،العوامبنللزبيرخدمتهامنصورةفيها

وماالزبير"تزوجني:تقولعليها،يغاركانوكئف،البيتل!عأعلىتصبركانتوكيف

لهرشه،أعيففكنت،فرسهوغيير،ناضحغييرشيأ،ولامملولبولاماليمنالأرضفيله

لأنصارامنليجارالتيحبزوكانأخبز،أحسناكنولم.وأعجن،غربهواخرز،الماءواستقي

علىلئةغقيهؤل!هملىاللهرسولاقطعهالتيفالزبيرأرمنالنوىأنقلوكنت.صدقنسوةوكن

اللهرسولفلقي!ترأسيعلىوالنوىيوقافجئت،فرسخثلثيعلىمنيوهي،راسيعلى

نافاستحتيت،خلفهليحملنيإخإخ:قالطثم،فدعانيالأنصار،مننفرومعهطالتةغقيهؤلممدؤ

غفيهذل!ملؤم!تماللةاللهرسولفعرف،الناسأغيروكان،وغ!ئرتهالزبيروذكرت،الرجالمعأسير

رأسيوكلعتمالتةغقيهـؤلم!اللهرسوللقيني:ففلتالزبيرفهـجئتفمف!،استحييحشا،قدأدب

والله:فقال.غئرتكوعرفتمنهفاستحييتلأركبفأناخ،أصحابهمننفرومعهالنوى

بخادتمذلكبعدبكرأبوإلمنأرسلحتى:قالت.معهركوبكمنعليأشذكانالنوىلخملك

.(3)"أعتقنيفكأنما،الفرسسياسةيكفيني

.16؟4/3البخاريصحيحانظرة(1)

118-171الآياتدا،"الئوبةسورةفي(2)

.؟1/38"الكبيرالطبقاتانظر:(3)
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الضزة،بلسانالمؤمنينأئمعائشةترويهاالتيالقصةطرافةقصصهنأشدومن

مقلناذكروالماشديذا،حزناحزنتماسلمةأئمع!ألتةغقيهؤسهلؤالثهرسولتزوجلما":قالت

الحسنقيليوصفتماأضعالهتواللهفرأيتهارأديتها،حتىلهافتلطفت:قالتجمالها.

إلاهذهإنوالفهلا:فقالت-واحدةيذا-وكانتالحفصةذلكفنكاكرت:قالت.والجمال

واللهولارأيتها،قد:فقالترأتها،حتىحفصةلهافتلطفت.يقولونكماهيما،الغئرة

قالتكمالغمريفكانتبعدفرأيتها:قالت.لجميلةوإنها،قريبولاتقولين!كهيما

.(1)"!غئنىكنتولكنبي،حفصة

تتعلقتكنولمكلها،جذيةتكنلمالإسلامصدرالقصمفيأنالطرافةووجه

فيهايدورومابالبيوتيتصلمامنهاإنبل،فحسبالإسلامبقممةأوالعاقةبالشؤون

ونحوهن.النسماءبينالأحداثمن

منهاللرجالكانبلوحذهن،النساءنصيبمنالقصعسقيالطرافةتكنولم

"لمافيهاةيقول،العابرةالخاطرةتشبه!شكئةهريرةأبوحكاهاكقصةأيضا،نصيمب

فأخذناها،عنها،فطردناهميمفونها،خبزةعلىمجتمعونيهوليمننالم!إذاخيبرافتتحنا

جعلتأكلتهافلماشمن،الخبزأكلمنأنهبل!غنيكانوقديم!رله!،فأصابنيفاقتسمناها،

.(2)"إشمنثهل:مجالقيفيأنظر

ذاتيس(غير)قصص

ذلككلالأمثلةخيرمنولعل،أنفسهمغيرعنالصحابةيقع!أنالنادرمن

عم!نتةغقهؤلمم!؟النبيئعلىز!شكنقاعانشةالمؤمنينأئمق!ضتهاالتيالقصةأوالطويلالحديث

الي!ثرة،ن!خرفيقا،،تيتارجلاعحتمالتةغقيهؤك!لضالنبيكهـانوقد.(ززعأأب)حديثالمعروفة

صلوالت،عليهيعقبوقد،أعجبهالكلاأإذايضحكوقد،اصحابهأحاديثإلىيستفع

عليه.وتسليماتهربي

.1/92"الكبيرالطبقات(1)

.1،1-81"/2الذزنثر(2)
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عشرةإحدىأحوالعائشةتحكيوفيه،وغيليهالبخاريرواهزرعأئموحديث

:فتقول،العربعندالأل!يةالحياةلفروعبديعقصعليإيجاؤفي،أزواجهنمعامرأة

شيئا.أزواجهنأخبارمنيكتمنلاانوتعاقذنفتعاهذن،امرأةع!ثرةإحدى"جلسق

سمينولافيرتقى،شفللاجبل،رأسعلىغهمث)1(جمللحمزوجي:الأولىقالت

عخزهأذكرأذكرهإن،ادزهلاأدطاخافإني،خبزه؟لمثلازوجي:الثانيةقالت.فينتقل

قالت.اعققأشكتوإناطقق،أنطقإنالعشنق)3(،زوجى:الثهـالثةلت".(2)هصو لهاوبجر

زوجي:الخامسةقاك.سآمةولا،لمحافةولاقر،ولاخر،لا،تهامةكليليزوجي:الرابعة

،!لأكلإنزوجي:السادسةقالت.(4)دهععمايسألولاأليمد،خرجإنقهد،دنيإن

السابعة:قالت.(5)البثليعلمالك!؟يولجولاالت!،اضطجعوإناشت!،شيربنا!هل

.(6)ثللكلأخمعأوققلث،أوشحلث،داءبملهداءكلطباقاء،غياياء،غهـياياء،زوجي

زوجي:التاسعةقالت.(7)بقززلييحلريحوا،أرنبقسقالضم!زوجي:الثامنةقالت

زوجي:العاشرةقالتالناد.منالبيتقريبالرماد،عظيمالنجاد،طويلالعماد،رفيع

هم!اذا،المسارحقليلات،كاتباليكثيراتإبللهذلك؟منو!خماللئ؟مالكوما،مالك

التخقحليموسىبنعيامسللقاضيالفوائد،منزرعأاحديثتضمنهلماالرائدبغية:انظر،المهرول؟الغث(1)

الأوقافوزارة،الشرقاويالسلامعبدومحمدأجانفالحسنومحمدالإدلبيالدينولحتحقيق،4ه!ع

منه.زر4أمحديثغريبتفسيرمنياتيوماهـ.ا395المغربية

وهيبخرة،جمعوالئخر:الجلد.تحتالمجتمعوالعروثمطالأعصابفيالعقدوهي،عخرةجمعالخضر(2)

.6"-95صالرائد،بغيةانظر:،والأحزانالهموموالمقصود،ةر!لاوالبطنفييحدثانتفاخ

.63صالرائد،بغيةانظر:الجريء،الشرسالطويلالغشئق،(3)

فيخروجهحالبالأسدتشبههثم،المدحوجهعلىبذلكتصفه،النومكثيرفهوثالفهد،وغفلنام:اي(1)

.57صسالرائد،بغية:انظر،الشجاعة

البقيةوهيالشفافةمنمأخوذ،الإناءفيماابحتقصاء:الشربفيلاشتفا!وا.منهالإكثارا!حل:فياللص(5)

لاأي:البثليعلمالكفيولجولايبالهصرها.ولاناحيةيرقدأنهتعني:التفاضجعوإذاالأناء.فيتبقى

.18-8صهالرائد،بغيةانظر:لمجزنها،ومالشأفهايهتم

عييئطباقاء:.الرجالفيوكذلك،النوقيضربلاالذيالإبم!منوالغياياء،الخيبةوهيالغيمنالغياياء:(6)

.19-88عررالرائد،بغيةانظر:الجسد،سائرفي:!الفل،خاصةالرأس!فيالجرح:والشحعيا.مطبق

.93عالرائد،بانيةانظر:،الطيبمنضرل!الزرنب:(7)
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أبوفما،ززعأبوزوجي:عشرةالحاديةقالت.هوالكأنهنأيقنايرهر)1(صوتسمعن

،(3)نفسيإلميئمافبجحتوتخخني،غضذفيشخممنوملا،(2)!قذأجليمنأئاسق؟زرع

فعنده،(4)ومتقودائمسوآطيطصهيلأهلفيفجعقنيبشق،غتيمةأهلفيؤتجذني

عكومها؟زرعابيأمفما،زرعابيأئم.فأتقتحوأشرث،فأتص!حوأرقذ،اقبحفلاأقولط

ويشبعه!شالبةكال!لمضجعه؟زرعأبيابنفما،زرعأبيابن.قساحوبيتها،(5)حادز

كسائها،4وفيأمها،وطؤ4أبيهاطؤ4؟زرعأيىنجستمافما،زرعأبيبنثاتجفرة)6(.ذراع

ميرتناتنقثولاتبثيثا،حديثناتمثلا؟زرعأبيجاريةفما،زرعابيجارية.جارتهاوغينما

تعشيشا)7(.بيتناتملأولاتنقيثا،

كالفهدينلهاولدانمعهاامرأةفلقي(8)تمخضوالأوطابزرعابموخرج:قالت"

زيمبشرتا،رجلآبعدهفنكحتونكحها،فطلقنيبرمانتين)9(،خصرهاتحتمنيلعبان

مأكلي:وقالبروخارائحةكلمنوأعطاني،(01ثرلا)يقماعليوأراحخاليا،وأخذشرئا،

زرعاأبيانيةأصغربلغماأعطانيهشيءكلجمعثلو:قالت.أهللثوميريزرع

.\"هصالرائد،بغيةانظر:،فيهويغئىبهيضربالذيالعودالهزهر!1)

.181صالرائد،بغيةةانظر،بالحليأذنئماحزكاي،وسائلمتدذ!ثيءكلحركةالئؤس،(2)

+11؟صالرائد،لغيةانظر:،لفيرحتفرحنيئأيفبجحت(بخحني!3)

انهم:أيالذزاس،؟والداثس،البطنةمنرفيرهاوهو،الإبلأصوات:والأطيط،الخيلصوتالضهول:!4)

.21-هألآ3عالرائد،بغيةانظر:،والأنعامالموالثيأصوات:ومنق.زرعأهل

،132مالرائد،بغيةانظر:الحشو،الكثبرالطعاماح(والؤ،والمثاعالأطعمةتجعالتيالأحمالالغكوم:(5)

بغيةانظر:،غمدهمنسهـلسيفرركأنه:الشطهمةومسل.شغفهوهو،النخلجريدمنشطبماالشطبة:(6)

.137عالرائد،

دتيقمنالحضرمنالبدوييمتارهما:والميرة.فيهوتخودبهتذهبلاأي6السميرفياعالإسابتنقيث،(7)

وشقطهكناستهتضمممنوليست،بتنظيفهمهتبلة،للبيتمضلحةأنهأيتعشيشا:بيتناتملأولا.ونحوه

،115-491صالرائد،بغيةانظر:،الأعشاشكأنهاوههناههنا

.51ا-941مالرائد،بغيةانظر؟،خروجهتبكيرارادت.اللبنآنية)ا!وطاب(8)

.581صالرائد،بغيةانظر؟ثدييها،:أي(9)

.161-61؟صالراثد،بغيةانظرد،الرمح:والخضدي.السخيئالسرو،ذوالسيدالرجلالسرلي)(ا")
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.(1)"زرعلأمزرعكأبيللثكنتعتمالتةغقنهؤدهمملؤ:اللهرسولقال:عائشةقالت"

لعلهابل،فحسبللقصةراويةإلاتكنلمعائشةبأنيقطعماأيدينابينوليس

أولىلإسلاماصدرعصرإلىقيمئهمبتهااصولها.كلوزادتفيها،وأنشأثإليها،أضافت

ذلك.قبلماإلىي!بتهامن

والتفسير،،بالشرحالاعتناء،غايةالحديثبهذأوالأدباء4العلمااعتنىوقد

وال!واية)2(+،والتعقيب

،(3)للتسليةالمنعقدةرق!لاأحاديثفيتعدالنسوةهؤلاءقصةأنفيريبمنوما

وجو؟هجداالقصعقليلمنلونوهو.المستمعيننفوسعنوالهمومالعناءولتخفيف

فيه.الإسلامبزغالذيالعصرذلكفي

8الشرددبئاءربآ

الحديث،العصرفيالقصةبمقاييسالصحابةسدمكظ!ننهلنغالمبأنلانريد

الحديث-العصرقبل-العربلدىيكونأنينكرمنالنفادمنعرفنا،أنإذاوبخاضة

مفهولملهاكانبليذكر،"شأنلهايكنلمعندهمالقصةأنورأىأصلآ،فنيقصعيمانولح

.(4)"وإنسانيةاجتماعيةرسالؤذاتيجعلهاولمبها،ينهضاخاص!ى

الأسفازتلكبهانقرأالتيالقصعبالعينتلكإلىنظرناإذاصحيحالقولوهذا

وما،والاتجاهاتوالأساليبالأفكارمنفيهايعتركوما،الحديثةالقصصيةأوالروائية

المختلفة.والمذأهبوالعقائدوالتياراتالثقافةمنأصحاتجايتنازع

.5/1988البخاريصحيح(1)

مشهورتحقيق،القزوينيالفضلبنالكريمعبدبنمحمدللرافي،زرع،أملحديثالفرع؟زةانظر:(2)

هـ.1/1141ط،بيوت،حزمابندار،ن!لسحسن

."الأهلمعرق!لا"باب:أسماهباتا"صحجحه"فيالبخاريلهعقدولذلك(3)

.194عول،هلالغشيميمحمدللدكتور،الحديثالأديىالنفدانظر:(4)
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واحخملسا،البداياتعثراتيوتقتلنا،النشأةحدودعلىنظرنافياقتصرناإذااما

أسطرها؟بينالحديثالنقدمصطلحاتمنعشراقيلهلعننبحثولملهالرتتها،بسهماطة

المتقدمين.العرباسلافناعند!)القصةواجدونشلئلاف!ئا

قمصممنعرضهسبقماالقولهذاكلبهانحتبئالتيالشواهدادلومن

فنمةقصةيكونأنإلىيرقىيكاليبعضهأنذلك؟البحثمنالجزءهذافيالصحابة

كاملة.

القصةشفوتةولعل،نعم؟القصةفنيةعلىالحكمفيأثرالمؤلفلقصدتةيكونوهلى

النوعهذابقاءفيأصيلآسبئاكانت،القديمالجيلذلكمنغيرهمولدىالصحابةلدى

والمحاكاةالتجويدضعلىتحريفمف!زالكتابةإذ؟ولهقيرهونمطيتهفطريتهعلىالأدبمن

ليسالحقيقة"وقي(ةوالكثابية)الشفاهئةكتابفيأونجيقو!*النظروزخعالخيال!ماعمال

حجماوالملحمةحجمفيالذزويالخطذالتيالمطولةبالخبكةخبرب!الشفهيةالثقافةلدى

التي،الصارمةالمدروسةالذزؤيةبالطريقةأقصزقصةت!نطمأنتسطيعلاإنهابل.الرواية

العقودفيتعلموأكما-الماضهم!نالقرنينمدىعلىفأكثراكثرتوققهاالأدب4قراتقلتم

الإنشاءتعم!أنشيءفيالعد!منولشىالستحياء.غلىقيمتهامنينهثقصواأن-الأخيرة

،11)امليعرفهلاثنظيممعيتفقلابأنهالشفاهي

بعينفنقدناه،الصحابةعندالقصةأدبإلىعدنافلوخدذناه،الذيالحدهذاومع

الشفويهالقصةنقدفيالقواعدتوضعحتىالآنذلكعنلنامحيعرولا-الحديثالناقد

تغبلمصاحبهبدأهإذاالذيمنهالجيذوألفينا،متشاتجابسيطاقيصيزاقصضاألفيناه-القديمة

نهايتها.إلىالأحداثفيهتجريماووسكا،القصةبهتبدأأولملهالذي:قلأو.نهايتهعنه

ضمن،الدينعزالبثاحس!الدكتورترجمة،2ه3-522ص،أونج.والترجتأليف،والكتابيةالشفاهيةأ1)

.م9921الكويت،182رقم،المعرفةعالمسلسلة
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ذائئة!قصعه!إنها،الصحابةسردفيواضحةهيمنة)الذات(لعنصركانلقد

وصوته.نفسهتاريخعن-الدقةشئنا-إذأونفسهعنالمرءفيهايحكي،الأعظمسوادها

.الأحيانمعظمفيالوحيدالصوتهوأو،قصتهفيالأصواتأعلىهو

)حديثيشبهماإلىفينقلب،الفنفيدرجةيرتقيقدالراويهذأصوتأنخلا

بنعثمان:المتشابهةالثلاثةإسلامكقصة؟قصعالصحابةمنقليليغيرفي،(النفس

كقول،النفسحديثمنشيئافيهنفإن؟عالعابنوعحروالوليد،بنوخالد،طلحة

عاممكةداخلأعتمانتةغقجهؤلم!أدثه!سولراىأنبعدنفسهيحدثوهوطلحةبنعثهيان

عليه،كانعاقلببياللهغئر،القضيةعاممكةعح!أدتةغقئهؤل!ملضاللهرسولدني"فلما:القنهئة

يبصرولايسمعلاخخيرمننعبدوما،عليهنحنفيماافكروجعلت،الإسلامودخلني

عنانفسمهمونمتؤ،وأصحابهعتمالئةغليهؤلمم!اللهرسولإلىوأنظريضر،ولاينفعولا

.(1أ"الموتبعديكونلماالشوابعلىإلاالقوأعملما:فأقول،منيذلكفيقعالدنيا،

مكةقابلآمحمديدخل:أقول"فجعدث:الحديبيةبصلحأخبروقدعمرووقال

.(2)"الخروجمنخيرله!شيوما،الطائفولابمنؤللنامكةما؟بأصحابه

أهلمنالقومكبراءنفوسعلىمكةص!تمانتةغليهؤلمملضالرسوللو!خدفكرةثفلتلقد

عمروظنعلىغلبإذ؟كالطائفالمدنمنجاورهاومابها،البقاءوكرهواجدا،مكة

.الأخرىهيداخلهاعتمالتةغقيهؤلهمهملضاللهرسولانالعاصبن

،الإسلامحمئماقلبيفيقذلهتالخيرمنأرأدمابيالدهأراد"لماخالد:قصةوفي

القضايافيهيطرححواليهوبل،نفسهمعطويليحديمخفيقالثم."رثمديوحضرني

"وقلت::مأخذكلبالنفسيأخذانحينوالضيقالخيرةهوحدي!قينقضها،ثمنفسهعلى

.17"5/16الكبيرالطبقات(1)

.48-5/17الكبيرالطبقات(2)
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فيأرىوأناانصرفمتإلاأشمهدهموطنفليسمحمد،علىكلهاالمواطنهذهشهـدلتقد

..(1)!هل.وء..
دثيءأيقلت:قريشاصالحفلماسيظهر...محمذاوأنشيء،عيرليمومجعانيل!عصي

إلىفأخرج.امنونعندهوأصحابهمححذا،اتبعفقد؟النجاشيإلى؟المذهبأينبقي؟

وأ؟ذلكغتتمعتابغاعجممعفأقيمواليهوديةالنصرانيةإلىدينيمنفأخرج؟هرقل

.(2)"؟يقبفيمنداريفياقيم

القصعبعضفيالمسلوكالجديدالاتجاهذلكهناالنفسبحديثأعنيلستإني

هذهأنإلىأقصدولكني،(3)للشخصيةالداخينالوعياستبطانعلىالقائم،الحديثة

للتكوينألثسملورسبم،أدقتحديدباتجاهيدفعالذيالمتقدمالحوارمننولحالفنيةالحيلة

منكشيرمندرامئةأشدأنهإلا،النفسإلىحديثايكنإنوهو؟للشخصيةالنفسيئ

وشخصية؟شذصيةالقصعبينفيالصحابةأنشأهاالتيالأخرىالعاديةالحوارات

الحوارشروطمناصيلشرطوهذا،وينفيه،ويكثفهالسرد،يحركمثمرحوارلأنه

.(4)فيهالأوذالشرطيكنلمإنالدرامي

فنيان!اءئحليثلا،قليل؟النفسحديثعدافيماالصحابةقصةفيالموجودوالحوار

التالي:النحوعلى!شكشةرافعأبيقصةفيدارالذيالحواركذلكالقصع،بعضفيإلا

هوفبينا...(بقأبا)يعنياللهكتتهقريشمنبدليأصحابمصابعنالخبرجاء"فلما

.قدمفدالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوهذاالناس!:اطقاإذجالس

إليه،الناس!فجلسالخبر.-لعمرقي-فعندلث،أخيابنياإلمبقلم:لهبأبوفقال

؟الناسأمركانكيفأخبرني،أخيابنيا:فقال،عليهقيالموالناس!

شيء.غيرفيعاملزم!سماقييريد)وضع"،:العرب"لسانالضاس،بينالسير:الإيضاع(1)

.62/الكبيرهالطبقاث(2)

.189ص،هلالغنيميللدكتور،الحديثالأديىالشقد؟الاتحاههذاتفسيرفيانظر!31

.14.ص،إيجريلابوستأليف،المسرحيةكتابةفن:انظر(4)

175



شاؤوا،كيفيقتلونناأكتاقنافمنحناهمالقوتملقيناانلاإهوإنوالثهلهثيءلا:قال

بينئفقخيليعلىبيضارجالالقينا؟الناسئثمااللهوايئمشاؤوا،كيف!يأسروننا

شيء.لهايقوأوماشيئاتليقماوالده،والأرفسالسماء

.(1)"!الملأئكةوالثهتلك:قلتثم،بيديالحجرةطئبفرفعت:رأفعأبوقال

القصةحاقمنلأنهبمجبيحوأروهو،القصةلهضرإلىبالنظرطويلحوارفهذا

القصة.ويفسدبالسردينهزعنهألاستغنا!بل،عنهالاستغناءيمكنفيهابحشيووليس

إتوظيف(حيثمنوأتفنهاالصحابةقصمسأجودمنحاليكلعليهذهرافحأبيوقصة

.ال!حردعناصر

أخرىوجهةمن-يدذفدالسردمنالقصمالذاتيةهذهمثلفيالحوارغيابأنعلى

الذاتئة.لتلكتقولةإلاهيإنقصعأخرىفيقلتهوإنالسرد،فيتاقةذاتئلمعلى-

)الشخصيات(عنصروجدنا!تنهةرافعأبيقصةعندقليلأتمهلناأنناولو

علىدر!لاجرليانيخدمبماقصتهفيويبرزهايصفهافهوالشارد،هذاذهنفيواضخا

التالي:النحو

-وقدضعيفارجلأوكانقدي!اأسلموقد،المطلبعبدبنللعباس!غلافاكانفهو:

.زمزمحجرةفيوينحتهاالأقدأخيعمل-قصتهفيمرتينهذاضغفهذكر

ووصفه،هشامبنالعاصمكانهوبعثبدليعنتخلف،لثهعدواكاندهب:وأبو

بالخبر.علمهبعدرجليهيجزأقبلبأنهوصؤره،بالفاسقالقاكهئ!

كانتقدي!،أسلمت،مولاهالمطلبعبدبنالعباسزوجة،مولاته:الفضلوأم

ببدر.المسلمينلانتصاررافعوأبوهيمغتبطةالحجرةفيجالسة

.4/67الكبيرالطبقات(1)
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ا"فارجيئةبعغدها،قصتهفيالساردصورهنكما،الثلاثالقصةشخصياتفهذه

غؤتجل،دثهلهبأبيعداوة،الفضلأمواسلامإسلامه:الداخليوبغدها.وضعفههوفقيره

مأوكون،مولىكونه:الاجتماعيئوبغدهاببدر.المسلمينانتصاربعدواسفهويخذلاني

الوكلاءيخرجونالذيالأغنياءالمتجبنين،الفمسقةمنلهبأبيوكون،ستدتهالفضل

.الحروبفيعنهم

وفاعلةعاملةكانتالثلاثالشخصياتإلطالقوت!القصةإلىبالرجوعونمستطيع

بيد،حوتهالأحداثتدورالذيوهوالسارد،هوالقصةبطلأنصحيح،القصةفي

منلديهماوإخراج،وإنضاجه،البطلإبرازفيأسهمتاقدالأخريينالشخعصيتينأن

الأع!لسيرةليستالذاتية"السيرةلأنذلك.المختلفةوالأحداثوالصفاتالعواطف

،الحدثقبلالشخصيةتكونذلكوعلى.يعملإنسالنمسيرةولكنهانف!يمها،والأحداث

مسارعلىرموزفالأحداثتحهمريكها،فيالخارجيالحدلثوأثرتطورها،فيالشخصية

إلىوتشير،الشخصيةمغاليقلنالتفتختتجقعورموزإيحاء،توحيرموز،الشخصية

منعطفاتها")1(.

حرتةلناتركبلالمباشر،الإخبارإلىشخصيائهتصوير"فيرافعأبويلجألمكما

به؟عئم!تلاإلىوأقرب،بالفنالصق-ريبلا-وهذا،االقصةسيرورةمناكتشافهن

يتلع!تلاوالتتئع،وفضولي،الكشفةش!هدمنالأحوالمنكثيرفينابعةالفنمتعةإذ

منبالسعادةي!عشرحتىذاكإذالقارئيبلغهالاالتيالنهايةتلك،نهايتهإلىبالسرد

تاأعلىالأحداثتلكلهلتستبينبذلهالذيللحهدالنشودوتغمرهأحداثها،معرفة

ها.ليضؤ

.م971؟/\ط،المصريةالنهضةمكتبة،422صس،فهميحسنماهرللدكتوروفن،تاريخ:السيرة(1)
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إلىوأشارفعللل،(أحداثها(11)مسرحأوالقصة()مكانتحديدرافعأبايفت!ولم

.زمزمحجرةإنه،قصتهفيمرتمغيرذلك

أبوالفاسقأقبل"إذ:القصةمنالمشهدهذأإلىانظر،الوصففيالقاص!أجادكما

."ظهريإلماظهرهوكان،ابحرةطتبعلىجلسحهمتىبشر،رجليهيجز،لهب

كتفسيرهالسرد،فيرافعأبطمهارةعلىأخرىأماراتتظهرالأحداثخئكةوفي

بعدكقولهعندها،-المتلقين-نحننثع!ركيلاللسرد،إعاقةبهائظنالتيبعقالأجزاء

صنعوا،كانوأوكذلك":هشامعبنالعامكانهوبعثبدليعنتخلفلهبأباأنذكرما

ماأو،أخرىحكايةعلىإحالةهذاوفيرجل"،مكانهبعثتماإلامنهمرجليتخلفلم

ماضية.أحداثاستدعاءتعنيالتي،(21(الراجعةب)الحكايةنسمتهأننستطيع

الحارثبنسفيانأبيكلمةبعدرافعابوقالفقد،إ)المفاجأةعنصرالقصةوفي

،"إالملائكةواللهتلك:قلثثم،بيديالحجرةطنبفرفعت:الملائكةهيئةوصففي

يحفيرافعأباأنالقصةسياقمنيعلمالمتلقيإنإذالأنفماس؟تئصاعدالموقفهذأفي

إسلاضه.

فرفع":صقالقاقولوهي،مكانهاملولعم!بدوصرملقصةافي(3)(لأزمةا)أولعقدةوا

،الأرضبيفضربفاحتحلني،،فشاوزته،شديدةضربةوجهيفضرب،يدهلهبأبو

استدرارضعيقا"رجلأ"وكنث:قولهوفيضعيفا"،رجلاوكنت،يضربنيعليبركثثم

،032ص،إمبرتأندرسونلإنريكي،والتفنيةالنظرية:القصيرةالقصة:كنابهفيإمبرتذلكأىإأشاركما(1)

.م2،؟"القاهرة،للثفافةالأعليالمجلس،منوفيإبراهيمعلىئرجمة،432

أيضاوانظر:،3صا،عنانيعمدللدكتور،الحديثةالأدبيةالمصطلحات:انظر،7)!3اك!ح!كيسمىماأو(2)

وعبد،معتصممحمد:ترجمة،6"ع،الحكايةخطاب:كتابهفي(لاسئرجاعات"اعنجنيتجيرارحديث

.م2/9971ط،الفاهرة،للثفافةالأعلىالمجلسحلي،وعمو،الأزديالجليل

المناوئةالقوىبينالصراعنتيجةتوئر،بعدماوتوترحساسةمرحلةإلىئصلوفيها،القصةنواةهيالأرمة(3)

.671!ع،إصرتأندرسونلإنريكي،والتقنيةالنظرية:القصيرةالقصة:انظر،لبعضبعضها
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مصيرمعرفةإلىالشوقباعثها،بالغةإثارةكلهالمشهدوفي،عليهوخوفناوشفقتنالعطفخا

تأتيوهنا.طغيانهوطأةمختيئنوهوالغشولم،المتجبرهذايعذبهالذىاالمسكينالعبد

بهفضربتهفأخذته،الحجرةعمدمنعمودإلىالفضلأثم"فقامت:والحلالانفراجة

مولتافقام!؟سيدهعنهغابأدطتستضعفه:وقالت،منكرةشحةرأسهفيفلقت!ربة

ليلتينابناهتركهفلقد،فقتلهبال!غدسةاللهرماهحتىلياليسبعإلاعاشمافوأدفهذليلآ،

القارئيريحسعيد،رومانسيماحلترىكماوهو."بيتهفيأنتنحتىيدفنانهماثلاتاأو

مغا.والسارد

زروغاأوبذوزاتكوذأنتعدولن-بلضتمهما-الصحابةزمنفيالقصةإن

قصعأنواععلىلمح!ناهانحنماإذاالغفس،البسيطالفطرئععزهاتناسبصغيرة

إلىأفضتالتيالمدنيةمنمثقليبحفليينوءالديزمايشا،المتخماتالباسقاتزماننا

نعاملأنالعدلمنوءان.والمذاهبوالالشكلاتوالنزاعالأفكارمنمختلفةألوان

شأنهوهذااناعتبارنافيواضعينوالتجؤز،الرفقمنبكثيرالعصرقصعذلك

فن.كلفيالبدايات
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الضخابضؤضاياا21

ومواعنههخبراتهينقلأنإلىأحتاجمنذالإنسانعرفه،قديمإنسافبفنالوصتة

ماعلىشاهليخيرولعلالأمر،منمقاليدبيدهمنإلىأو،ويرحملمجهمثمنإلىوتجاربئ

قولمثلمن،لأقوامهموالعمالحينالأنبياءوصسايامنالكريمالقرانفيوردمانقول

اقييريدأدئهإبئكأنلكئمآلفحح(نآزدثإقنفحححتنقع!ؤلا!:لقومهنوعوغقبهالشلأئم

الأنبياءمنكئيرةندأءألمحتماالقرآنوفيلم،أهود:43(تزجعولنىلهرالتهزئبهئمهؤيغوليهئم

.قومياقويميا:لقومهم

لاولكنا،(1)هببأس!علاالنصومنقدرفيهاولهمالوصايا،العربوغرلهت

وكان،اعمحابئيوعيفكانعتمالئةغقفهؤل!م!لإسلامارسوذجاءثم؟صخئهماالآنندري

لجشهموكان،(2)عليهمالسآمةمخافةألتة!كتهئة،زممسعو!ابنعنوردكمابالنصيحةيشخؤالم

النمليح!(،"الدين:قالعتمالئةغقهؤبمكل!النبيأنالحديثفيوردلفدحتى،النصيحةعلى

وعافتهم")3(.المسدمينولأئهشورسوده/ودكتابه"دله:قال؟لمن:قالوا

والمرسلينلأنبياءاعملوهيلاولم،يقومعليهالذيالدينعما؟النصيحةفكأدط

لوصيتهمح!لتةغقئهؤلمهملؤالنبياصحاباستجابولقد!العالمينلهدايةاللهابتعثهمالذين

وأكان،خليفة،بالنصيحةحرئارأوهمنلكلالنصيحةيبذلونفأخذواتلك،

،والحربالجهادووصايا،السياسيةالوصاياعندهمرأيناولذا؟العامةأومنأميزا،

والآخهمرة،الدنيهاامورمنمختلفةأمورفيعاقةأخرىووصايا،الموتعندوالوصية

منها:كلبيانهذا

،1/19صفوتزكيلأحمد،العربخطبجمهرة:فيالجاهليةالوصايامنعدداانظر:(1)

.1/93البخاريصحيح:انظر(2)

.1/53مسلمصحيح(3)
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الشياسئش،الؤضايارأم

وكانت.بعدهمسيذلفونهمومن،ولاتهميوصونالصحابةمنالحنلفاءكان

كذلك.وتوصيهموالأمراءالخلفاءتنصحعالرعية

بالقولوالوفا؟الحذر،علىعمانإلمماوجههيوتمعكرمةحثأنهبكيرأبيوصايافمن

اللقاء،عندوبالصبر،العقوبةفيبالعدلوأمزه،يقولالذيفيوالترلييماواللغو،الجديا

م؟!قو.مسلمحقعلىتؤمتنولا،مستأمنعلىتنزلنولا.اللهبركةعلى"ليز:لهفقال

عفوبة؟ولاعفوفيلغؤاقولكتجعليولا،فافعلفاكلإنيقلتومهما!ايديكبينالئذر

تعذبولا.تقولوماتقو!متىانظرولكن،خوفتإذاتخافولا،أمشظإذاترجىفلا

تؤمننولا.كذبتتركتوإن،أثمتفعلتإنفإنكعقوبتها،منبأكثرمعصيةعلى

وإذا،لقيتإذااللهواتق،نفسهمنأكثرضعيفاتكلفنولا،بأهلهيكفلأندونلثريفا

فاصبرلا)1(.تقيت

على-العقادالأستاذ!؟ري-كمايدورالمحفوظةوصاياهمجملفيبكرأبيأمروجماع

.(2)تمثيلأصدقهذهلعكرمةوصيتهوتمثلهما،والضدقالكياسةهما:غالبينخلقين

المهاجرين،بطبقاتهم:المسلمينرعئةبأصنافبعدهالخليفةعمروأوصى

بعديمنالخليفة"أؤصي!عكتة:فقال،الذمةبأهلوأوصاه،والأعرابوالأنصار،

وأوصيه.حزمتهملهميعرفوأن،حقهملهميحفظأنالأولينوالمهاجرين،الثهبتقوى

منهميؤخذلاان؟المالوجباةالعدؤ،وغينما،الإسلام4ليذفإنهمخيرا؟الأمصاربأهل

منتقتلأن،والإيمانالدارتبوأوأالذينبالأنعساروأوصيه.منهمليضاعنفضلهمإلا

ومادةالعربأصلفإنهمخيرأ،؟بالأعرابوأوصيه.مسيئهمعنويتجهماوز،محسيهم

.2/12الدرنثر!1)

.م1/9891طه،بالقاهرةالمعارفدار،571صالعقاد،محهودعباسللأسئاذ،الضذيقعبقرلةانظر:(2)
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وذمةاللهبذمةوأوصيه!فقرائهمعلىفيرأأموالهمحواشيمنيؤخذوأن،الإسلام2

.(1)"ورائهممنيقايلوأن،طاقتهمإلايكلفوالاوأن،بعهدهملهميوفنأن،رسوله

مصرإلى"لمز:لهفقال،أوصاهمصرولايةسعلبنقيشطالبابيبنعليولىوثا

حشىتصحبكأناحببتومنثقاتكإليكواجمعرخلك،إلىواخرجوثيتكها،فقد

اللهشاءإنقتدمتهاانتفإذا.لوليكوأعر،لعدوكأرعبذلكفإنجند؟ومعكتأتيها

.(2)"يضنالرفقفإن،والخاضةبالعامةوارفق،المريبعلىواشتذ،المح!سنإلىفأحسن

ويوصونهم.الخلفاءينصحونوعقلاؤهمالرعيةرجالكانتالآخرالجانبوفي

.بالرأيتستبدأنلارعاياها،إلىتنصتأنالفتيةلإسلاميةاالدولةحكهةلمنوإفها

مجاهذاالشامإلىالمسيرعلىعزملماأنه(3العاصمابنسعيدبنخالدعنينقلون

فقالبكيرأبيإلىأقبلثم،أسلحتهمفلبسواومواليهوغلمتهإخوتهوأمر،سلاحهلبس

وأمات،السنةأقاممنفأحق،الدينبهذاطراوالمسلمينوإياكممرمنااللهإنبكرأبا"ياله:

.بالإحسانمحقوقالدينهذاأهلمنامرئوكل.الرعيةعلىالوالي؟السيرةفىوعدل،البدعة

واليتيم،الأرملةوارحم،أمرهالثهولالثفيمنبكرأبايااللهفاتقنفغا؟اعئمالوالىومغذثة

منهالحقفىعندكآثزعنهرصسيتإذاالمسلمينمنرجليكنولا،المظلومالضعيفوامجنن

علىتحقدولاالجور،يجزالغضبفإنذلك؟علىقذرتماتغضبولا.عليهسخطتإذا

منكقلكعلىاطلعوإنعدوا،لهيجعلكالمسلمعلىحقذكفإن؟تستطيعوأنتمسليم

هلاكهمإلممايكونأنقجتابككانالوالمن؟الرعيةوعادت،الرعيةالوأليعادىف!ذا،عاداك

.(1)"لائملومةاللهفيتأخذكولاالمربب،علىواشدذ،للمحسنليئاوكنداعتا.

.3/215سعدلابنالكبير،الطبقات(11

.4/945والملوكالرسلتاريخ(21

كان:فلي،الأولينالسابفينمنسعيد،أبو،الأمويشمس!عبدبنأميةبنالعاعسبرسعيدبنخالد(31

بعد!.وماالقفثةعمرةشهدخالد.أمبنتههناكلهوولدالحبشةأرضالىهاجركنخامشا،اورابغا

.238"2/236الإصابة:فيئرجمتهانظر:،قذججصدقاتعلى!هالنبياستعمله

.22ص،للأزدي،الشامفتوح(1)



وهي؟السبببفاءالتعليلأحذهمايعقبثموالخهي،بالأمرجفهانصائحفهذه

منه.عليهولهتفنافيماالوصاياأدبعالمعليهالقائمالالقبطريقة

:فقال،جيشعلىالجقحيعامربنسعيدأقرأنهالخطاببنعمرعنينقلونكما

مجاهدأنأمرتهولكن،أبشارهمعلىولاأشعارهمعلىعامربنسعيداسلطلمإنياللهم

ب)افعلإتاهناصخالعمرسعيدفقال.بينهمفيئهمويقستم،فيهمويعدلعدؤهم،بهم

،الناسفيالثهاخش،المؤمنينأميريا":أحيانابجوابهالمشوبالطلبطريقة،(تفعلولا

مالهمواكره،بيتكوأهللنفسكث!حتماللمسلمينوأحبالثه،فيالناسقتخشولا

أهمك.ماويكفك،أموكعلىاللهيعئكالحجةذاالأمروالزم.بيتكوأهللنفسمكتكره

فيتقفيىولا،وبعيدهمالمسل!نلقريبأمزهالثهاس!ترعاكلمنوقضاءكوجهكوأقم

الحقإلىالغمراتوخفيى.الحقعنوتئ!خر؟لكعليكفيختلف؟قضاءينالأمصار

عمر:فقال."الفعلتيعهماالقولخيرفإن،لائملومةاللهفيتخ!ولا،علمتهحيث

أمرمنعنقكفيوضعماعنقهفيالثهوضعقنقالعامر؟بنسعيدياهذايطيقومن

.(1)"قولكفيتبعتقولأنعليكإنمافيالمسلمين

لهتنقاأكيفلعثمانالمطلبعبدبنالعماسفيهازي!بيقصير؟سمياسلمنصيحةوفي

:قالالن؟وما:قاللزمتها،ماخزائمها)2(الأمةتنازغكلاخمشا:الزئم:لهفيقول،الأ!ة

.(3)زسلاوكتمان،والمداراة،والصفح،والتحثب،القتلعنالصبر

.5/19الكبيرالطبقاث(1)

أيخزم"،:العرب"لسانالبعيرقئخريجانبيأحدفيبحعلشعرمنخلقةوهييخزامم،جمعالخزافئ:(2)

لك.تنقادالأمةأن

.81،/4والملوكالرسلتاريخ:انظر(3)
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3الخزبؤضاياربآ

بالوصايااللهسبيلفيالغازيةالجيوق!يشيعونكانواانهمالصحابةأمرأءعادةمن

ماإذاغ!ؤخلاللهإلىألخلينمةمنإعذازاتعدوالتيبمومنهاجهالإسلامروحمنالمستمدة

الأمور.منأميرفياللهشريعةخالفأوإثتما،الجيشأقترف

فقال،عتتمالقةغقيهؤلهم!لىالنبيوفاةبعد،رأكمبوهوأسامةجيشررمعماشمابكبرأبوخرج

لاووالله،تنزلطلاوالله:فقال.لأنزلنأولتركبنوالله،الثهرسو!خليفةيا:اسامةله

أوعكملهفوا،الناسأيها"يا:قالثما؟ساعةاللهسبتلفيق!دميأغبرأنعليولهما،أري

طفلأتقشلواولاتمئلوا،ولائغدروا،ولا،تغفوأولاتخونوا،لا:عنيفاحفظوهابصشير

سجرةتقطعواولا،تحرقوهولانخلآتعقرواولا،ةامرأولاكب!يزا،شيخاولاصغيرا،

فرغواقدبأقوامتمزونوسوف.لمأكلةإلابعيزاولابقرةولاشاةتذبحواولا،مثمرة

يأتونكمقومعلىتقدمونوسوف.لهأنفسهمفرغواومافدعوهم،الصوامعفيأنفسهم

وتلقونعليها.الفهاسهممفاذكرواثيءبعدشيئامنهاأكلتمفإذا،الطعامألوانفيهاب!نية

بالسميففاخفقوهم،العصائبمثلحولهاوتركوارؤوسهمأوساطفحصوأقدأقواما

.(1)"!والطاعونبالطعنالثهأفناكم،الثهباسماندفعوا.خففا

المعاملةأصولفيوهي،وصيتهفيبكيرأبوجمعهاالمسلمينجيششريعةتلك

إلىالطريقفيالمعاملةوأصولافتتاحها،بعدالحربدارفيالمعاملةوأصولي،القتالعند

وصيةإن.الشهادةوتمنيشئحاتنماؤتغاذالفهعلىبالتوكلتغقدكيفالحربفيوالنثه،الحرب

أكلاااأ!ي!لاي!س5ديورانتكليلكاتمبيملك،لمالساميةومعانيهاالعليا،مثيهافيكهذه

كتابهفيروايتهاإلىدعاهما،والإشادةوالتقديربالثناءجديزالامثايراهاأنلاإداه2!"،

.(2)(الحضارة)قصةالكبير

طالبأبيبنلعليأخرىوصيةالمعانيكهذهمعافيفيوانظر:،3/227للطبرى،والملوكالرسلتاريخ(1)

.5/11والملوكالرسلخي!اتقي:أ!تةلته

!بيروت،الجيلدار،بدرانمحمدترجمة،73-13/72ديورانتلول،الحضارةقعمة:أنظر(2)
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بنعمريوصيغمر،عقلفضلمنتحملهلما؟رائعةللجيشأخرىوصبةوفي

حرقيوليتكقد"إني:لهفيقول،العراقإلىيسرحهوهووقاصأبيبنسعذالخطاب

فعؤد،الحقإلامنهيخلعسلاكريهشديدأمرعلىتقدمفإنك،وصيتيفاحفظالعرأق،

الصبر؟الخيرفعتادعتادا،عادةلكلأنواعلمبه،واستفتحالخير،معكومننفسك

فيتحتمع"الئهخشيةأنواعلم.اللهخشيةلكيجتمغنابكأوأصابكماعلىفالصبر

،الآخرةوحبببغخالدنياأطاعهمناطاعهوإنما.معصيتهوأجتنابطاعتهفي:أمرين

منهاإنشاء،اللهيئشئهاحقائقوللقلوب.الآخرةوبغضالدنيابحبعصاهمنوعصاه

السروأماسواء،الحقفيوذافهحامدهيكونفأنالعلانيةفأمابمالعلانيهـةومنهاالسر،

فإنالتحئب،فيتزهدفلا؟الناسوبمحئة،لسانهعلقلبهمنالحكمةبظهورفيعرف

فاعتبر.بغضهعبذاأبغضداذا،حببهعبذااحبإذااللهوإن،محبتهمسألواقدالنبيين

فيمنسرحهثم،أمركفيمعكيشز4ممن،الناسعندبمترلشكتعالىاللهعندمنزلهمك

المهسلمين")1(.نفيرمنبالمدينةإليهاجتمع

حهم!منعمر،سيرةمقت!علىيخفىلاماوتددبرهعمرحكمةمنالوصيةوفي

إلىسبيلآعمرعندالعمليكونوكيف،الثقاسيموغقلي،النتائجوأستخراجالتبالر،

الخشيةصورةهوالذيالزهد،وإلى؟الدينفيكلهالأمرجمالحهيالتي،ئعالىالثهخشية

كالشر،العارفونإلاإليهايصللاالمنالبعيدةحقائقوههناالعبد.قلحبألثيربهاإذأ

اللهمنفضلالأمرينوكلاالإخلاعس؟مورثهوالعلانيه،الناسومحبهالحكمةمثمير

ويمنة.العبدعلىتعالى

بعدنشأتهالمستقرةالقلوبعلمتباشل!هذاالخطاببنعمركلاممثلفيأفليس"

!؟طويلةبسنينذلك

.3/483والملوكالرسلتاري!(1)



نفسسه،طقغةبهاليكسربعققادتهبهايوجمماأخرىوصيةالحربفيولعمر

:البصرةإلىوخههبنغزوانبنلعتبةفيقولوالمذثة،الاستضعافبعهدويذكره

إخوتك،عليكيفسدممايمئرإلىنفشكتسنازغكاندإياك،وليتفيمااللهواتق...ال

الضعف،بعدبهوقوبمتما،الذلةبعدبهفعززتمحلىلتةظيهؤسم!،أددهرسول!حبتوقد

لهافيا،أمركفيطاعؤنأمرمنك،فيسمعتقولمطاغا،وميكامسلطا،آ!مأصرتحتى

منأحتفاظكالنعمةمنوأحتفظ،دونكمنعلىوتبطزكقدركفوقترفغكلمإننعمة

بهاتصيرسقطةففمحقطوتخدغكتسشدرتجكأنعليكعنديأخوفهماولهي،المعصية

الدنيالهمرفعتحتىالثهإلىأسرعواالناسإن.ذلكمنونفسيبالثهأعيذك،جهنمإلى

.(1)"الظالمينمصاغواتقالدنيا،تردولاالثهفآيرفأرادوها،

الخطاببنعمركانوإذانشأتها،منذالإسلامتةالوصايافيمأثوربرالتقوىوكلمة

إلىجيشيرأسعلى!زفهإذقيسبنمعقلاوصىعلئافإن،لعتبةوصيتهبهاأستفتخ

لا،للمؤمنيناللهوصيةف!نها،استطعستمااللهاتيى،مغقل"يا:لهفقال،بالتقوىالأهواز

.(2)املالمتكبرينيحبلاالنهفإنتتكبز؟ولا،الذكةأهلتظلنمولا،القبلةاهلعلىتبغ

الفؤت،ؤضاياربم

أنواعاصدقمنالوصايامنالنوعوهذا،الصحابةأد!!االموتوصاياشاعت

النصيحةالموتعلىالمفبلفيهايبذلساعة،قائلهنفسلمحشاشةمنوأقربه،الأدب

لهم.والأقئ،الأتئمتكونأنععلىفيحرالأحياء؟منيحمثمنإلىالأخيرة

فيوقاصاييبنسعذعمربهاأوصىشيهةوصيةوانظر؟،ه94-593لم3والملوكالرسلتاريخ(1)

رسول!خالم:قيلأناللهمنتغرنكلا،وهيببنيسعذسعددايا:بقولهاستهلها3/483نفسهالكتاب

دا....بالحشنالميئءيمحوولكنه،ءبالسيئال!يئءيمحولاغ!تجلاللهن!ف؟الله

موهوالعابنعمرومعاويةوصيةذلكمثلبالتقوىالوصيةقي:وانظر،5/221والملولثالرسلناريح(2)

.5/0،1والملوكالرسلتاريخ:فيمصرفتحإلىيوخهه
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ثمفيتشقد،الوفاةحضرتهوقدالمؤمنينامعائشةابنمهالصديقبكرأبويوصي

فقزاعليالناسأعروإنأنحيما،بعديإلئمايختىالناسأحمتفإن،بنسةيابعد"أما:ليق!

أنكواللهفوددت،ماليمنوشقاو(عشرين)1(1)جذادنحفئلثكنتوإنيأنستما،بعدي

،أخوايهذا:قلت:قالت.وأختاكأخواكوهما،الوارثمالمهوفإنماوأخذيهحريه

.(2)"جاريةأظنهافإنيبمخارجةابنةبطنذات:قال؟أختايفمن

فأوصاهم،المسلمينإخواتهدعابالأردنوهوالجراحبنعبيدةأبوطعنولما

فيمضطجعوهونفشهلهموضرتالدنيا،وحذرهموثمتجه،الإسلامبفرائض

بقيئم:مابخيرتزالوألمقهـبلتموهاإنبوصتةأوصيكم"إني:فقالقثلآ،الموتانتظار

واعتمروا،وحخوا،وتصدقوا،،رمضانشهروصوموأ،الزكاةوآتوا،الصلاةاقيموا

ألفعمرلوامرءان!فالدنيا،تفهكمولا،تغشوهمولالأمرائكموانصحواوتواصلوا،

علىالموتكتبالثهإن!ترونالذيهذامصرعيهمثلإلىيصيرأنمنبدلهكانماحؤلب

.(3)املققادهليوموأعملهم،لربهأطوعهموأكي!هم،ميتونفهم،ادمبني

الموصيكانإذاهذايقعماوكثيرا،كذلكالدنيافيينفعهمبماأهقهالمئتيوعيوقد

كطاغا.كبيزاأو،خليفة

تبقىانلهيريد،الموتحضرهإذيزيدلابنهالطويلةفعاويةوصيةالأولفمن

الأمر...هذالكتأ!طوفقد،اللهاتقييزيد،"يافيها:جاءفمما،سلطانهويدوتم،حكمه

عيشك،تهيكعليهوطأ،بهوتنتقص!بهتؤدىقوليمنبلغكعئماوأغفيى،بالناسفارفق

الشاةوهيخدولي،جمعوالجداد،الصوابأثبتهماولعل،تصحيففلعله"عشرينإجداد:الأصلفي(1)

جدد(.:الرب"لحمانعيبغيرمناللبنالثليلة

.3/177الكبيرالطبقات(2)

عثمانبنمحمدبنسهلحاتمأىللسجستاني،والوصايا،267عللأزدي،،الشامفتوحانظر:(3)

وصيهمنهاونحو.م1961القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعةعامر،المنعمعبدتحقيق،631-621ص

.827ع،الشامفتوح:فيانظرهاايضا،بالشاملهعنلماتعالىزخمةألئةجبلبنمعاد
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ورعيتك،نفشكتهلكفإناث،الغضبوتيوالمناقشةوإياكرعثتك،لل!وتعصلخ

منكيزؤالابحيثييتالهملن.عليهموالتكبرواستهانتهمالشرفأهلوجفوةواياك

حقك.لكيعلونفإنهم؟منكوأدنهمإليكوقربهمفراشكوأوطئهمجؤرا،ولاضعفا

أردتفإذا،فيكوليثقوا،بحقكويستخفوافيهينوك؟بحقهمتسئخفنولاتهنيمولا

فشاورهم،،التقوىواهلالمشمايخمنالخيرأهلمنوالتجربةالسنينذويلحفاأمزأ

منوصدقواحد.صدليقيليسالرأيفإدط؟برأيكوالاستبدادوإياك.تخالفهمولا

إزارك،وشمر.وخذمك.نسائكعنذلكواخزذ،تعرفماعلىحملكإذاعليكأشار

الناسفإنمقالا؟فيهالهمتاعلا،الناسلكتصلخنفسكوأصلخ،جندكوتعاهد

حقك،لكالنام!عرفبهأوصيكمافعلتإذاف!نك.الصلاةواحضرالشر.إلى!نزالح

.(1)1000مملكتكوعنهمت

ايئقري)2(عاصبمبنتيسأنالدنيافيوالسؤ"ددالمجدوصايامنوهي،الثانيومن

القومفإذ؟أكبزكمعليكمسودوا،تنيئ"يا:فقال،فأوصاهمموتهعندبنيهجمع!كلتهتة،

أكفائهم.عندبهمأزرىأصغرهمسؤدواوإذا،أباهمخقفواأكبرهمعليهمسودواإذا

ةلأ!سمووإياكم.اللئيمعنبهويستغنى،للكريممأبهةهن!هلواصطناعه؟بالمالوعليكم

يتخلمع!ألتةغقنهؤكم!القرسو!ن!ف؟عليتنوحواولا.الرجلمكشبةآخرمنفإنها؟الناس

.(3)"الجاهليةفيأغاوالمكنتفاني؟وائلبنبكربيتشعرحيثتدفنوتيولا.عليه

.6/29الكبيرالطبقات(1)

وفدثم،الجاهليةفيالخمرحرمقدكانصحالب،الهتقريالتميومنقربن!يشانبنعاصمبنتيسهو!2)

جوادأسيذاوكانالوبر".اهلسيد"هذا:!أدلهرسولففال،فأسلمتميمبنن!فدفي!اللهدسولعلى

بفوله:الطبيببرعبدةرثاهماتدلمابها،وماتالبصرةفيسنزلحليما.عاقلآ

يترخماأنشاءماورحمئهعاصم!بق!يقاللهسلائمعليك

فيها:ويقول

تهدقافويمبنيانولكنهواحسدهفلئهفكهقيع!يمانوما

.5/284لإصابةا:انظر

.6/162"الكبيرالطبقات(31
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بعدبهالأع!لمنآلهإلىيطلبقدأحدهمأنالوصايافيالصحابةإزثومن

اللهرسوذ"إنفيه:توفيالذيمرضهفيمعاويةكقولله،اللهمغفرةفيهيظنقدما،موته

بمقارورةفيفجعلتهاقلامثهفأخذتيوقااظفازهوقلتم،فرفعتهقميضاكسانيص!تمالتةغقيهؤشث!

عيني،فيوذزوهاواسحقوها،القلامةتلكوقالعواالقميع،ذلكفألبسونيمثفإذا

ببركتها")1(.يرحمنيأنالفهفعسى!ب؟وفي

طريقةعلىويكنفنهويجففهيغشتهبأنابنهالثهعبدصموصتاالعابنعمرووكقولط

الثانيةاغسلنيثم،ثوبفيجففنيثمبالماء،غسلةفاغساسنيمتثماإذا،بني"يا:مخصوصة

جففنيثمالكافور،منشيدفيهبما؟الشالثةاغسلنيثم،ثوبفيجففنيثم،قراحب!ا؟

فركبنا،أمرتناإنكاللهئم:قالثم."مخاعمفإنيعليفأزرالئيابالبستنيإذاثم،ثوبفي

يقولهازالما.اللهلاإإلهلاولكنفأنتعر،عزيرولافأعتذر،4بريفلاضعنافأوفقيتنا

(2)ا
.ووتحتى

حضرتنيإذابني،"يا:لهفقالالثهعبدابنهوضىلماذلكمثلالخطاببنعمروصتع

اليسرىويدك،جبينيعلىاليمنىيدكوضع،صلبيفيركبتيكواجعل،فاحيرفني،الوفاة

أبدلنهيخيلاللهعندلييكنإنفإنه؟كفنيفيواقجدوا.فأغمضنيفبضتف!ذا،ذلهتنيكل

يكنإنفانه؟حفرقبفيواقجدوا.شقبيفأسرعسلبنيذلكغيركلكنتوإن،منهخيزا

تختلفحتىعليضيقهاذلكغيرعلىكنتوإن،بصريمدفيهاليؤشعخيرأدثهعندلي

خرجتموإذاءبيأعلسهوألقفإنبمفبليسا!بتركونيولا.مرأةامعيتخرجنولا.أضلاعي

علىكنتوان،ليو!خهوماإلىقذمتمونيخيراللهعندلييكنإنفإنه؟المشيفيفأسرعوايى

.(3)"تحملونهشرارقابكمعنألقيتمقدكنتمذلكغير

.5/327والملوكالرسلتاري!(1)

.5/81الكبيرالطبقات121

.333-3/332الكبيرالطبقاث(3)
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عافض،ؤضاياردآ

الدنيا،أمورفيبعفمنها،بعينهجامعبينهايجمعلاعامةوصاياوللصحابة

لوتده:احبيببما)1بنعميرقوتطأحسشهامنولعل،والآخرةالدينأمورفيوبعفمن!ها

بجلمه،ر!يالسفيهعنيحيممندمانهدأء،مجالشتهمفإنالسفهاء؟ومخالطةإياكم،تنيئ"يا

يأمرأنأحدكمأرادوإذابالكتير.يقرالسفيهبهيأتيمابقليليقرلاومن،يندميجئهومن

الثه،منبالثوابوليوقن،الأذىعلىذلكقبلنفشهفليوطنالمنكوعنوينهىبالمعروف

.(2)"الأذىممهمقيجذلاالفهمنبالثوابيوقنمنف!نه

العملوإرجاشه(أالتسويفمنفحذرهم،قومهال!قميئ)3(بجادبنثمامةونصح

وهي،(4)"صومأسوف،أصيرسوف،أعملسوفأنذركم،قوم:"أي:فقال،دةوالعبا

يكونحتىبمويصنعونهالناسيقولهمماأمئلتهافيهاذكر،النححيحةصياغةفيجميلةطريقة

فيأيضاوليشؤقهم؟الناسصنيعةمنالطريقةهذه)اسم(ذكرمنإليهمأقرتكلافه

يحتظرونه.؟ب!ثييغريهمعليهمنصيحتهيتلووهوفكأنه،بقيتهإلىالكلامأول

حينوذلك،الإسرافونبدبالاقتصادقيسبنالأحن!الخطاببنعمروأوصى

بهتغنيموضقاقضلتهووضعتهذابدودز"فهلأ:لهفقالغالتا،ثوبالبسقدوجده

تمسرفواولا،وأموالكمأنفسكمتريحوامواضعهاالفضولوضعواحطوأ)5(مسلما؟

.(6)"لهيخل!لهاوقدملنفسهامرؤتطرإن.وأموالكممكش!فنأفتخسروا

انظر:!!النبيعنلهروايةولأ،الشجرةتحتباجممنايأنصاري،لمحاشةبنحبيببنعميرهو(1)

.4/471ةبا!!لا

الدكن.اتادبحيدرالنظاميةالمعارفدأئرةط!عة،1/95"للبيهقي،الكبرىالسنن(2)

،1/214الإصابةقي،ترجمتهانظر:،صحابي(3)

.صه،المباركلابنالزهد،(4)

الخعحم:بيزأحعقورجلجردا،،:خقهماءسنة:قولهممنوالاقنصاد،التقلبلالكلمةهذهمادةمنيفهم(5)

."حصص:العرب!لسان،الرأسشمرفليل:أي

.4/78والملوكالرسلتاريخ(6)
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سألهالسفركزمعلرجليمسعودابنكقول،الخالصةالدنياوصايامنوعندهم

"إذا:وأضيهبدابتهفأوصاهوالزهد،الآخرةبأموريوصهمتهأدنالمظنونكانوقد،الوصية

تهود،ولاالسير،فأسوعاتجذبفيكنتفاذاحنهها،راحلتكفأعيماالوصيلةفيكنت

.(1)"للوالجةمترلفانه،الطريقع!ولواثناخوإياك

الطبخأفيالخطاببنلعمروصيةالعيشتدبيرقيوصاياهمأطرفمنأنغير

"لا:فقالطوفيزأ،ويجعقه،ويطرته،الطعامبصلحأنشأنهمنبماالنساءنصخأنهوذلك

فإنهبج!ؤطها؟وتسوطهقليلآ،قليلاتذزهثمالماء،تسخنحتىالدقيقإحداكنتذزدط

ء(2)"إتتقردلاأنوأحرى،لهأريع

الؤضيض،!وبتاآ!ر

الصحابةعندالوصئةبناءقيالجامعةالعامةبعفالش!لتعلىالوقوفنستطيع

ألتةنهز

وقضزا،طولاتختلفعندهمالوصيةإن:القولنسقطيعمثلأالوصيةمدىففي

يكادلاطولهوبل،البائنالطولبذلكليسوطوالا،أقربالتوشطأوالقعرإلىوهي

الحديثة.أوراقناقيالضغيرالقالعمنالورقةيعدو

منذبهاالاستشهادسبواالتيابنهليزيدمعاويةوصيةالطويلةالوصاياتلكفمن

وسياسةالحكمتوطيدغرضهوخطيزأغرضاتناقسأنهاطولهافيوالسبب،(3)قليل

وأفرعه.شغبهضلهغروهو،الخالق

ؤلحتماوهو،الأؤلاجفيبالنهارلاستتارهاوالجةشميت،والحياتالسباع:والوالجة،2/72الذزنثر(11

."ولج:العرب"لساذوغيرهماكهفأوبغ!ثدمنفيه

قرد".:العرب"لسان،الأطرافوتعقدالتجفدوالتقرد:،134/لموالملوكالرسلتاريخ(2)

.6/29الكبيرالطبقات(3)
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المروقيومطلعها،الشاملفتحوخههحينسفيانأبيبنليزي!بكرأبيوصيةومنها

وإن،ليذتكأحسنتتمافإن،اهلكفقءمنواخرتجكوأجرتكلأبلؤكوثيتكقدإني":لنا

.(1)خلإ"...اللهبتقوىفعليك،عزلتكأسأت

شزخبيلفيهاجاءبمايوصيئألطقمبكبرأباأنالوصيةهذهعنيروىماطريفومن

تسمعألمل!زحبيليا":لشزخبيلفقاليعيدها،أنعنوغجلاستطالها،فكأنه،خشتةبن

بخصاليوأوصيكبمثلها،أوصيكفإتي:قال.بلى:قالشفيان؟ابيبننليزيدوصيتي

.(2)الوصمية"...ليزيدؤكرهنأغفلت

قعيرات-أمثلتهامنبنامزومثلما،القولسبق-بمماذلكسوىمنوالوصايا

.القصيراتمناوقريبالت

جمغا-أوامرأةأو!لان-رجلأالموضىبنداءغالئاتبدأأنهاالوصاياسماتومن

إليه.يلقيهفيماالموصيألىالنظرليستجمعوذلك،بصفتهأوباسمه

.(3)"المؤمنينأميربا":عمرللخليفةعامربنسعيدقولبصفاتهمالخلفاءنداءفمن

أبيللخليفةالعاصبنسعيدبنخالدنداءالصفاتعنمجردةبأسمائهمندأئهمومن

وأ،الألقابتتساقكافيهالنصيحةمقامفكأن.(4)"ركبأبا"يا:ينصحهوهوبقولهبكير

كلمنمجردااللةسيلقىوأله،امرهحقيقةعلىالمنصوخياللعحتىالناصحمنتعفدهو

عمله.منإلاشي؟

زركلي،ورياضزكارسهيلتحفيق،1/112.جابربنيححىبنأحمدللتلاذري،،الأشرافأنساب(1)

هـ.1/1741ط،بيروت

.\صه،للأزدي،الشامفتوح(2)

.5/91الكبيرالطبقات(3)

.22صللأزدي،،الشامفتوح!4)
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.(1)"سانلاأئها"يا:أسامةجيشج!سيوهووصيتهفيبكرأبيقولالجمعنداءومن

بنلمعقلوصتتهمسثقلفيطالبأبيبنعليقولبأسمائهمالأفرادنداءومن

العاعسبنلعمروبكيرأبيوقولم،(31يزيدلما"يا:لابنهمعاويةوقولم،(2)"معقل"ياقيس!:

دمرولما)4(."يا:بعفوصاياهفي

الخطاببنعمرصنعكماالموضى،قلبإلىليتلالفندائهفيالمومجييستملحوربما

يغزتكلا!وهيببنيسعدسعد،"يا:بقولهناداهإذ،صرقاأبيبنسعذيوصيوهو

سبيلعلىأتىعمرمنالوص!هذاإن:يقالوقد.(5)خلإ"...اللهرسولخالم:قيلأن

وتعظيمه.سبتبجيل

،(7)"ة!ينبو"يا،(6إ"ئينب"يا:الموتحينلأبنائهمالآباءكشداء،بصفتهالموصتىينادىاوقد

.(8)"!ص
الإنساناللهفطرالتيالبشرلةالطبيعةيوافقماوالزقةالتلطفمنهذا!و.بنيو"يا

له.والسلامةالخيروتمني،ولدهعلىالعطفمنعليها

:عالعابنلعمرومعاويةكقولما؟تهامنمشتقهبلفظةالوصيةتبدأوقد

.(9)اذكوبكذا""أوصيك

.3/272والملوكالرسلتاريخ(1)

.6/92الكبيرالطبقات(2)

.5/91الكبيرالطبقات(3)

.84ص،للأقدي،الشامفتوح(4)

.(3/83والملوكالرسلتاريخ(5)

.،5/91الكبيرالطبقات:انظر(6)

.3/177الكبيرالطبقاث:انظر(7)

،6/621الكبيرالطبقاتانظر:(8)

.هـ\./هوالملوكالرسلتاريخ(9)
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الفحلطلبالطلمب:بأسلوبعادةتلقىانهاالصحابةوصاياسماتومن

تعليلهأوبجزائهالطلمتيتبعونماوكثلإا.(1)هنموال!تحذيرالكفطلبأو،بهوالإغراي

ا!ذرجليإلمافيهايتوخهونيكونواكأنذلك،إلىالوصيةفياحتاجواهمإذا،واسباول

وأ؟(2)أسبابهعنغفلآالكلاميفقىأنلاحيمئدالتعليلفيحسن،كالخليفةعظيممقابم

ليعلمحينئؤالتعليلفيحسنلالحلافة،كالعهدعظيماأمراسيليمنإلىفيهايتوخهون

عقليذويأناسإلىفيهايتوجهونأو؟(31لهيقالبماوقلبهعقلهوليقتنع،ينتظرهماخطز

.(4)بالتعليليلقؤنهاحينبالوصيةالرضاإلىأدنىفهموشأن

.3/622والملوكالرسلتاديخ:فيكثيزاالنهيتكرارفياسامةلجيشبكرأييوصيةمثلآ!انظر(1)

.5/91الكبيرالطبقاتفي،الخطاببنلعمرعامربنسعيدوصيةانظر:(2)

.6/29الكبيرالطبقاث؟فييزيدلابظمعاويةوصيةانظر:(3)

.6/162الكبيرالطبقاتفيلمنيه،عاصمبنقيسوصيةانظر:(4)
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الضخانبضنجذز!21

وهو.المتجادليناعتقا!فيهاختلففيماالححةإقامةبهيقضدقولالمجادلةأوالجذلم

،الاعتذاراتفيوالتنضل،والحنصومات،الحقوقوفي،والديانات،المذأهبفييستعمل

بهيقصدالذيفهوالمحمودفأما.مذموموالآخرمحمود،أحدهما:لهتسمينينقسموهو

4اي"رلابهوطلب،والغقبةالمماراةبهأريدفماالمذموموأما.الصدقفيهويستعمل،الحق

المحمودفمن،النوعينذكرفيغؤقلاللهكتابفيالكثيرةالآياتجاءتوقد.والشمعة

العنكبوت:641،أ(آخسمنهيبآلقالأأت!ممئتآفلتخدلوأ!ؤلا:غ!ج!اللهقول

بالفوح!لهوآطممهمتةوآئمؤمجظةبآسفكمؤرئبنلممبيليإكأخ!شلانه:جعلوقوله

يغجحكقنلئايي!آقمن!لتازكؤتغاذ:قولهالمذموملنوعاومن؟أ521:النحل9(آحمممنهيئ

وقوله،4012:البقرة9!آئجصامىآلذقفبهءؤهؤفيقاغكأدتةؤيمثالدآلذثماؤؤ!حئآفيوقوله

مجنذداصآحم!هتم،"هتاشتجيصقابغلىيحنماأللهفيمخآخولنى!ؤألدين:قائلمنعز

.(1)!16:الشورىأ!سليهعذالمحهامئ!هلوغفئبمت!عوريهئم

وأمثاالا،البيناتالآياتهذهعليهملز!تتوهمعاشواالذينالصحابةأنشلئولا

فرأيناهم،عنهوالدفاع،وجلعراللهديننشرفيالعظيمةالمنفعةمنللجدلماعلمواقد

كبيرين،موضوعينفيواسغامحلانثرهممنلمجلورأيناه،كثيرةمواطنفييستعملونه

ثم؟ريبغيرمنالممدوحالنوعفييدخلانوهذان.الفتن4ودز،الكافرينمناقشة:هما

الجزءبهذاإلحاقانذكره،العجماواتعنالجدلوهونادر،غريمبالجدلمننوتمهناك

البحث.من

فنونفيالاحتجاجأدخلممن!ووابن،223-222مس،وهبلابن،البيانوجوهفيالبرهانانظر:(11

الدكتور؟الاسثدلاليةالخطابةمننوغاوجعله،الخطابةفنفيدخوتهجوزوممن،91اص:انظرالنثر،

.199ع،الحديثالأدبيالنفد:كتابهفيهلالغنيميمحمد
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الحافريق،مناقشضرأم

تناؤبالتيالمحاورةفيها،الوارد؟المحاوراتتلكأعظممنن!فالكافدبنمناقشةفأقا

الواحذعيرسلهموقاأبيىبنسعدوكان.ع!ثرةأربعسنةرستمضذالصحابةمنخمععليها

ابتعئخا،أدئه:قالبكمبخجاءماله:رستيمقو!منفكان(\عامبمابقليئيىإليهأرسلالآخريفو

ومنشعتها،إلىالدنياصيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشا!قنلنخرجبنا،جاءوالله

قبلناذلكمناقبلفقن،إليهلندعؤهمخلقهإلىبدينهفأرشقنا،الإسلامعدلإلىالأديانتجؤر

أبىقنقتالعليماتلمنالجنةقال:الق؟موعودوماقال:الثه.موعودإلىنفضيحتىمنه،

فيهننظرحتىالأمرهذاتؤخرواأنلكمفهل؟مقالتكمسمعتقد:دستمفقالبقي.لمن

.(2)معنقال:وتنظووا؟

عامر،بنليبعيا!أ،الرجلذلكإليناابعثأنسعدإلىأرسلواالغدمنكانفلما

إلزافاإياهمجدلهأولوكان،(3)يخضنبنحذيفةهواخرصحابتاسعدإليهمفبعث

لملككم:فقولا،حاجتيفيجئتكملوذلك:قال.انزل:لهفقيل،راكتاأتاهموقدوعقلآ،

إلاآتكملم،له:قالن!ف.وتركتكمورجعتكذبفقدلي،:قالفإنلي؟أمالحاجةاله

:قال،أنزل:فقال،سريرهعلىورستم،عليهوقفحتىفجاء،دعوه:فقال.أحبماعلى

يحبأميرناإن؟قال؟بالأمسصاحبنايجئولمجئتبالكما:سألهابىفلما،أفعللا

منغؤج!اللهإن:قال؟بكمجاءما:قال.نوبتيفهذهوالرخاء؟الشدةفيبيننايعد!أن

واحد؟إلمماالناسبدعاءأمرناثمكنكرين،لهوكناعرفناهحتىاياتهوأرانا،بدينهعلينا

نإونمنعكئمالجزاءأو،عنكمونهمنصرفالإسلامقبلناها:إليهاأجابوأفأتها،ثلاثمن

ووليعمر،عهدفيالعراقفتوحشهدالربألثرافمنصحابي!عهرو،بنخالدبنعامربننجييليهو(1)

.2/454الإصابةانظر:،خراسانإمارة

.25"/3والملوكالرسلتاريخ(2)

علىعمروولاه،عكرمةل!بعدعمانعلىبكرأبواسئعملهصحاببالقلعاني،محصنبنحذيفةهو(3)

.2/44الإصابةانظر:،اليمامة



أمسيحنثلائانعم:فقالما؟يويمإلىالموادعةأو:فقال.المنابذةأوذلك،إلمااحتجتم

أرى؟ماإلىترونألا،ويحكم:فقال،اصحابهعلىوأقبله؟رذلكإلاعندهمحدلمفلما

وربطهفيئرجنا،علىفرشهوأقام،نعنهمماوحقرأرضنا،علىفغقبنالأمسباالأولمجاءنا

اليومهذاوجاءنا،عقلهفضلمعإليهمفيهاومابأرضناذهبالطائر،يفنفيفهوبه،

فلما،واغضبوهأغفهمبهمحتىدوننا.ارضناعلىيقومالطائر،يفنفيفهوعلينافوقف

.(1)شعبةبنالمغيرةإليهمفبعثوارجلآ؟إليناابعثوا:أرسلالغدمنكان

ومقارعةالكافرينلجهـخاجالصحابةلهبلمنالموفرالرجلفكانشعبةبنالمغيرةأما

منبلغناماعلىوالنصرالحجةلهوكشبت،الغايةهذهفيالصؤلاتلهوكانت،عقولهم

الرواية.

رستممعالمعفودةالمناظرةمنها،المجادلاتتلكمنرواياتإليناسقطتوقد

.(2)"مفكتفإلينابعثتالذي"أنت:المغيرةفقالأتكنم؟امتكلم:التقاهحينلهالقائل

تأثرواولعقهم،المناظرةفيخصومهميبدووالاأنالنقاشفيالمسلمينمنهجأنوواضح

نكونآن!إفآئفقىآنلمئئآيمولمى+قالوأ!:يومالسحرةمعموسىبقصةهذا!ا

رستم،وتكفمبينهما،الترجمانفأقام؟!161-11:هالأعراف1(آثفوأقالآ!المققينمخن

الأعداء،علىظاهرينلبلاد،افيمتمكنيننزللم:وقال،وطؤلهمأمرهموعالمقومهفحمد

ولاالناسعلىنئضروسلطاننا،وشرفنامجزنامثلالملوكمنلأحدفليس،الأممفيأشراقا

أرفرضيالفهانتقمفإذا،للذنوب؟والشهرينالشهرأوواليوميناليومإلاعلينا،ينعرون

عندناأصغزأمةالناسفييكنلمإنهثم.عليهمآتيهويومشزلعدوناوجمعناعزنا.إلينا

قخطتإذاوكنتم.نعدكمولاشيئانرأكملا،سيئةومعيشمقشفأهلكنتم؟منكمأمرا

.3/125والملوكالرسلخي!انانظر:(1)

.3/235والملوكالرسلناربخ(2)



والشعير،التمرمنءبالسيلكمفشأمرأرضنا،بناحيةاستغثتمال!ستةوأصابتكمأرضكم

بلادكم؟فيالجهدمناصابكمماإلاصنعتمماكليحعلكملمأنهعلمتوقد.نردكمثم

وبثوبين،تمربوقرمنكمرجللكلوآمر،درهموألفوبغليبكسوةلأميركمآمرفأنا

آليركم.ولاأقتلكمأنأشتهيلستفإنيعتا؟وتنصرفون

لهثيءكلخالقالله))إن:وقال،عليهوأثنىاللهفحمدشعبةبنالمغيرةفتكلم

نفشكبهذكوتالذيوأما،لههويصنعهالذيهوف!نماشيتاصنعفمن،ورازقه

الدنيا؟!االسلطانومجنهمالبلاد،فيوالتمكننالأعداء،علىالظهورمنبلادكوأهل

الذيوأما.دونكملهوهو،فيكمووضسعه،بكمصنعهفالله؟ننكرهولسنانعرفهفنحن

ولسنانعرفهفنحن؟القلوبواختلاف،المعيشةوضيق،الحالسوءمنفيناذكرت

يتوقعونشدائدهاأهليزلولم،؟ؤلوالدنيا.إليهوص!رنابذلكابتلاناوالق،ننكره

بهمتنزلحتىالشدائديتوقع!ونرخائهاأهليزلولم،إليهيصيرواحتىالرخاء

أوتيتم،عماتقصرشكركمكانشكرذوياللهآتاكمفيماكنتمولوإليهاءويصيروا

ماعظيئمكانكفرأهلبهابتلينافيماكناولو،الحالتغيرإلىالشكرضعفئماوأسلمكم

وا،إليهتذهبونماغيزالشأنولكنعنا،بهائرفهرحمةالثهمنمستجيتاعليناتتابع

بقولهكلاقهختمحتىأهفههوبماعحتمافتةغقةؤلمم!الرسولعلىأثنىثم.بهتعرفوفناكنتم

له!الاصاغر،وأنتيدعنالجزيةتؤديعبذالنافكننهنعكأناحتختدان:لرستم

لكميرتفعلابالشمسحهملفثمغضئاوالسشثهماطنحرةفنخر؟ليت.إنفالسيف

.(1)"اجمعينأقتلكمحتىغذاالصبح

أشذأومثليفيكناوقدإلاجفذالناتذكر"لا:لهقالالمغيرةأنأخرىروايهوفي

والذمالميتةنأكل،فيأكلهمالهويأخذ،عمهابنيصقتلالذيعيشاأنفسنافيأفضلنامنه؟

.3/523والملوكالرسلتاريح(1)



اللهإلىفدعانا،الكتابعليهوأنزلنبيا،لهنينااللهبعثحتىكذلكنزلفلم،والعظام

حتى،كذبهمنضسذقهمنفقاتلاخر،مساوكذبهمصذق،منافصدقهبه،بعثهماوإلى

منرسولموأنه،صادقأنهلنااستبانحتىمقهور؟وبين،بهموقننبينمندينهفيدخفنا

ومن،الجنةفلهدينهعلىمناقتلمنأنوأخبرنا،خالفنامننقاتلانفأقزنا.اللهعند

فيوتدخل،ورسولهبالثهتؤمنأنإلىندعوكفنحن؟خالفهمنعلىوظهرققكعاش

الزكاةوعليك،أحببتمنإلافيهاعليكتدخللا،بلادكلككانتفعلتفإنديننا،

وبينك.بيننااللهمجخضىقاتلناكذلكأبيشادان؟فالجزيةذلك؟بيتوإنوالخمصى،

غذاأصهصيلا.العربمعمثرهذامنكمأسمعحشىأعيشأنىأظنكنتما:ر!ستملهقال

.(1)"كقكموأقتقكممنكمأفرغحتى

أرسلأنعبيدةأبيإلىبعثواالرومأن،للأزدي(الشام)فتوحفيهذامننحووفي

قلللترجمانفقالوا،فأتاهمجبل،بنمعادإليهمفأرسل،نسألهصلحائكمت!مرجلأإلينا

الحبشة،ارضوتركتمبلادناأدخلكموما؟إليهتدعونوإلاتم؟تطلبونماأخبرونا:4ر

وإنما،ابنهوهلكفارسملكهلكوقدفارسارضوتركتمببعيد؟منكموليسوا

منأفتتحتمأنتمن!هل.كثيرةعظيمةوجنوأناحيقلكناونحن؟4النساأليومتملكهم

أنكمظننتمأعسكزا؟لناهزمتمأو،حصتاحصوننامنأو،قريةقرانامنأو،مدينةمدائننا

نجومعددونحنمنا،وراءناممافرغتمأو،عنكمحرتناقطعتموأنكمبجماعتنا،ظفرتم

وكتابنا)2(؟بنبيناتؤمنونوأنتمقتاتناتستحلونيم:وأخبرونا؟الأرضوخق!السماء

منهميقبلونلاوأنهم،الإسلاممعنىعنوأجابهم،بالحخةالحمحةمعاذفقارعهم

بلادناادخقكمما:قويواما":لهمقالثم.طريقتهممنمعلولمهوكما،الجزيةأوسواه

نفسهالكتابليلتزليتجزدمقزنبنالنعمانمخاقشةأيضاوانظر:!3/574والملوكالرسلتاريخ(1)
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.181!،للأزدي،الشامفنوح:انظر(2)
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ف!ني؟ملكهمهلكوقدفارسأهلوتركتمببعيد،منكموليسواقالحبشةأروتركتم

بالسواء،جميغاعندناوأثكم،مانهمإليناقربأأنكملاإبقتالكمبدأناما.ذلكعنخبركمأ

!ت!آئها:فقالنبينا،علىكتابهفيأنزلغؤخ!اللهولكق،عنهمبالكفرركتابناجاءناوما

،!أ23:التوبةأ(غئنهةفيكئمؤليهمجدوأأت!فاليفنىي!لونكمالديمنىلهسلوأءاتنواآلرين

وأرجو،يقاتلونهموهممناطائفةأتاهموقد،لذلكبكمفبدأنامنهمإليناأقرتوكنتم

.(1)"وينصزهم،عليهمويفتحاللهيظفرهمأن

وخقىالسماءنجوم4عدوأتا،عظيمةجنودناوإنحي،م!لكناإن:قوكم"وأما

كلهاالأمور!انما،إليكمليسذلكفيلأمرافان،عليكمالظهورمنوتؤيسوننا،لأرضا

ضيككميكنلهمان،فيكونكن:لهيقولأنشيئاأرادفإذا؟قبضتهفيشيءوكل،اللهإلى

وسنةان!يدبكتالبفيناعملإنمنا،رجلوأميرناخققنا،الذيغزؤقلاللهقيكنافإنهرقل

زنىوان،يذهقطعناق!دلهووإنعنا،عزلناهذلكبغيرعملدمانعلينا،أقررناهنبينا

منا،يحتجهمبولا.نفسهمنأقادهجزخهوإن،شتمهكماشتمهمنارجلأشتموان،جلدناه

.12)"انمكرجليوهوعلينا،الثهأفاءهالذيفيئنافيعلينايستأثرولاعلينا،يتكثزولا

وأنهم،كأميرهمليسعادلميزهمأوأن،قوتهممنأقوىالثهقؤةبأنعليهمفاحتج

وكثرتعنهمتوإنفإنها،كثيرةجنولينا:قولكم"وأما:قالثم.الحقأمامسوأسيةوإئاه

ولاعليها،نتكلولابها،نثقلافإئا،الأرضوحمىالسماءنجوممناكثرتكودنحتى

ونثقغؤقل،اللهعلىونتوكل،والقوةالحولمننتبرأولكنابها؟عدوناعلىالنصرنرجو

وكم؟اللهبإذنكثيرةفئةغلبتواغناها،ونمرهاالثهأعزهاقدقليلةفهمةمنفكمبربنا،

فثةغلبفقييتهلهخؤخن!متتازكؤتغاذ:!هوقالوأهافها،اللهأذلهاقدكثنةفئةمن

.911عولللأزدي،،الشامفثوح(1)

.911!ه،للأردي،الشامفتوح(2)
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التياللهبمقدرةخهليههمميف!حاف.(1)"إ249:البقوة9(ألضبرلينقعوأدفةأدهئددنمابا!!ثيماسد%

القليلالضعفاءعبادهاللهنصرطالماإذ،بالوقائعلقالتهواستشهدالبشو،مقدرةفوقهي

الصابوين.

بنبتناتؤمنونوأنتمقتالناتستحفونكيفأوردوها:التيالشبهةلهمصخخثم

الله،غبيدمنعبدأنهونشهد،بنبيكمنؤمننحن:ذلكعنأخبماكم"انا:فقالوكتابنا؟

كن:لهفالثمترابمنخلقهآدم،كقثلأدئهعندقثقهوأن،اللهرشلمنرسولوأنه

والذا،دئهإنولا،ثلاثةثالثولا،اثنينثانيإنه:نقولولا،اللهإنه:نقولولا.فيكون

علؤايقولونعماتعالىهو،إلاإلهلا.أخرىآلهةمعهإنولاولذا،ولاصاحبةلهإنول*

وآمنتم،نقولكماعيسىفيلهتلتمأنكمفلوعظيما،قولاعيسىفيتقولونوأنتمكبيرا،

الله،عندمنبهجاءبماوأقررتم،بنبيكمنحننؤمنوكما،كتابكمفيتجدونهكمانجينابنبوة

.(2)"عدوكممعكمونقاتل،ونواليكمنسالمكمكتابل،قاتلناكممابماللهووحدتم

سلاحيستعمونكانوامثلماالعقلسلاخيستعملونالصحابةكانتإذنفكذلك

إلىبمخالفهمويؤوبوا،الحجةيستنفدواحتىالسميفإلىتحجلونلاوكانوا،الحرب

حججيفندونوكانوا.ربهمإلىليغدروا،عققهويخاطبوا،الدليللهوينصبوا،البرهان

الباليةالعقائديدحضونكانهـواكمامنها،وأصولتأشدبحججويقمعونها،الخصوم

وزيف،الخصومأفئدةضلالعنالكاشفموالدلائلي،القويمةالإلهئةبالأجوبة،القديمة

اوليائه.نهىمصادمةأو،الحقمدافعةعنوضغفهم،انف!ي!همهوى

الوليدبنخالدبيندأرالذيالفريدالنقاشذلكالصحابةعندالجدلطريفومن

رجلوهناك،وائلبنبكرلبنيماءكلالزدةإئامفيخالدنزلحيث،ونصراتيز!تهشة

.21"ع،للأزدي،الشاملهنتوح(1)

.821ع،للأزدي،الشامفتوح(2)
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هناكنزلوقدالوليدبنخالدإلىنظرفلمااليخلي،بجيربنأبجرلهيقالالعربمن

الثهفعطم،مقدمخيزقدممتالأمير،أيها:قالثم،يديهبينوففحتىأقبل،بعسكره

:فقالشاعرا.أظنكخالد:لهفقال.العجمعلىونعرك،ا!ممبكودفع،المغنمبك

منكأنكرتفإني،السلامفأينخالد:فقال.قلتشئتدماذاشاعر،إنيالأمير،أيهانعم

،ا!لاجفاستوىمتكئاخالدوكان.السلامدينيفيليسىالأميرأيها:فقال.السلامترلث

علىوأناخالد:فقال.أدمتملأئمغلبهمريمبنعيسىدينعلىأنا:ففال؟ديئكوما:لهقالثم

علىأنالا،أبجر:قال؟ؤلدلؤه!قغةتن!ح!محمدبنبوةتؤمنهلولكن،مريمبنعيسىدين

عنقي؟تضربولم:بجرأفقال.عنقكأضرلمح!فإنيإذنخالد:قال.مريمبنعيسىدين

عربتا؟ألست،السببلذلكأقتلكنعمخالد؟قال؟بنبئكأومنولادينكأتبعلالأني

وا،الإسلامن!يدفييدنيأو،قتلناهإلادينناغ!يرعلىعربيانتركلافإنا:قال+بلى:قال

وهو،سنوالخمنذبهجئتمإنما،الدينبهذاجئتمومتىهذا،ياأبجر:فقال.الجزيةيؤدي

جاءمابدءفيعقيهآد!ئهملأئمعيسىدينكانوكذلك،لمخذثإنهخالد:فقال.لمخذثدين

بدولا،اللهأكملهحتى،يومبعديوقاوينتشرالناسفيبهيفشسوكانأللهإنثممحدئا،به

الشيبانيحارثةبنالمثتىبشفاعةبعدخالدسامحهوقد.عنقكضربمتمالهمالات!لمأنمن

به.عليهاحتخمابمثلخاللعليهفاحتج.(1)هيف

الفثق،ذز!ربم

فيسيماولاالجدلواستعملوا،المناظرةإلىلجؤوافقدالفزقومجاوبةالفتن4؟زأما

خفق.فتبعهمالناسعلىولتسوالمذهبهمرؤجواالذينأولئك،الخوارجشتهكهـشف

قالوا:زعيهكم؟شن:لهمفقالعليهمقليتمطالبابيبنعليأنالمشاظراتتلكمن

أنشدكمقال:.صفينيومحكومتكمقالوا:علينا؟أخرجكمفماعلي:قالالكؤاء.ابن

.22ه-223للواقديالمنسوب،الردةكتابانظر:(1)
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إنيلكم:قلت،اللهكتابإلم!نجيبهم:فقلتمالمصاحفرفعواحيثأنهماتعلمونبالثه،

أطفالاوعرفتهمصحبتهمإني،قرآنولادينبأصحابليسواإنهم،منكمبالقومأعلم

هذهالقومرفعفإنماوعدقكم؟حقكمعلىامفوا،رجاليوشرأطفاللشرؤكانواورجالا

فقلت،منهمنقبلبللا:وقلتم،رأييعليفرددتم؟ومكيدةودفتاخديعةالمصاحف

الحكمينعلىاشترطتالكتابإلاأبيتمفل!،إيايومعصيتكملكم،قولياذكروالكم:

نألنافليسالقرآنبحكمخكمافإن،القرآنأماتمايميتاوأن،القرانأحيامايحيياأن

آلراهفخ!رنا:له:قالوا؟برآحكمهمامنفنحنأبياوإن،القرآنفيبمايحكمحكتمانخالف

وهذا،الفرانحكمناإنما،الرجالحكمنالسناإئا:فقالالدماء؟فيالرجالتحكيمعدلا

عنفخبزناقالوا:.الرجالبهيتكلمإنما،ينطقلادفتينبينمسطورخماهوإنماألقرآن

غ!خلالثهولعل،االعاويتثئتالجاهلليعلمقال:ولينهم؟بينكفيماجعلفلم،الأجل

.(اخرهم)1عندمنفدخلوا.الثهرحمكممصركمادخلوا.الأمةهذهالهدنةهذهفييصلح

فيطريقتهومن.قتلهالمبتغين،بدارهالمحيطين،منهالنهماقمينيجادلقبلعثمانوكان

الصلاة:مرةنادىأنهذلكمن.حخةححةيفندهاثمحجخهم،هويوردأنجدالهم

ممافكان،عليهالخارجينومنمح!دتةغقيهؤلمم!،النبياصحابمناتجفعخاطبثم،جاهمعة

أنهمزعمواأنهمإلا،علمتمالذيمئلمنهاعيمواقدأموراذكرو.أهؤلاء"إن:لهمقاله

يعلم.لامنعندعليليوجبوهايذاكرونيها

فأتممتأهليفيهبلذاقدمتوإنيألا.تتملاوكانتالسفر،فيالصلاةأتتم:"وقالوا

...نعماللهمقالوا:أؤكدلك؟،الأمرينلهذين

عندمنجاءواحدالقرآنوإنألاواحذا.إلافتركتهاكتباالقرآنكان"وقالوا:

...نعم:قالوا؟أكذلكلهؤلاء،تابعذلكفيأناوإنماوأحد،

.5/66والملوكالرسلتاريخأنظر:(1)



وهؤلاءمرضئا.محتجلأمجتجغاإلااستعملفلم.الأحداثاسنعملت"وقالوا:

قيوقيل،منهماحدثقبلىقنولمماولقد.بلدهأهلوهؤلاء،عنهفسلوهمعملهمأهل

نعم.اللهم:قالوا؟أكذاك،أسامةاستعمالهفيليقيلمماأشذضتمالتةغقةؤشئ!اللهلرسولذلك

يفشررن.لاماللناسيعيبون

اللهأفاءماخمسنفئتهإنماوإني،عليهالثهأفاءماشزحابيابنأعطيتإني"وقالوا:

الجندفزعمر!غتظ،وعمربكرابوذلكمثلانفذوقد،ألفمئةفكان،الخمسمنعليه

...نعم:قالوا؟أكذاك،لهمذاكوليسعليهمفرددته،ذلكيكرهونأنهم

المهاجرونفيهاشازكهمالأرضينهذهوءانرجالا،الأرضأعطيت"وقالوا:

رجعومن،أهليأسوةفهوالفتوحهذهمنبمكانأقامفمن،افتتحتأياموالأنصار

عليهمالثهأفاءممايصيبهمالذيفيفنظرتلى،اللهحوىماذلكيذهبلمأهلهإلى

أيديهمفيفهونصيتهمإليهمفنقلت،العربببلادغقاراهليرجاليمنبأمرهملهمفبعئه

(1)
دوني"

خصومهمآخذللمخاصمةالقائميجمعإذ؟الجدلطرقأثبتمنالطريقةوهذه

صنعفيماعليهليسأنالمخاطبيننفوسفييستقرلكي،واحدةوأحدةيئطلهاثمكلها،

تلكراويقالطلقدحتى،مخاطبيهفيعثمانمنالطريقةهذهأنجخكاوقد.شبهةأدنى

إلاوابى،قتقهمإلاالمسطمونوابى،الطوائفلأولئكن!ثعحاشية"ولانت:المجادلة

.(2)لمأ!غتةئزكهم

كانبل،فحسبأجولة-عليهماللهرضوان-الصسحابةعندالجهمدليكنولم

فيعليهمفيواليمخالفيهيسائلكيفعثمانإلىتزالمأيضا،الأسئلةإيرادفيإحسائا

.348-4/643والملوكالرسلتاريخانظر:!1)
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عليهساعثمانفأشعمفاقدغرخاتلهميترذلاانيكادحتىعليهمويضيقالأسئلذ،

هلغوخل؟بالثة"انشدكم:فقال،ناحيةكلمنبالدارأحاطواو!تدمحصور،وهو

لمجيرأنةحكس!ةتلازالخطاببنعمرالمؤمنينأميرمصابعنداللهدعوتمأنكنمتعلمون

وهنتملكم،يستجبلمأتمقولونه:بالثه!ظئكمفما؟خيركمعلىيجمقكموأنلكم،

:تقولونأم؟تتفرقلمأموركموجميع،خلقهمنحفهأهليومئذوأنتم،سبحانهالثهعلى

فتوبملوا،أهلهيتفرقولماللهبهيعبديومئننوالدينولأه،منيبالفلمدينهالثهعلىهان

بعفأمريفيفكنت؟أمريعاقبةمااللهيدرلم:تقولونأموتعاقبوا؟تخذلوا،أو

لممماوتسخطون،اللهيسخطماأمريفيبهعدأحدثتفمارضا،الدينولأهلمحستا،

ليتعلمونهلبالثه،وأنشدكم؟كرامتهليئىتالطو!سرللنياختاردايومسبحانهاللهيعلم

علىحقعدؤهوجهارحفه،منوأشهدنيهلي،اللهقدمهخييىوسلفخيرسابقةمن

ثلاثة:قتلإلايحللافإنهتقتلورابملافمهلآ،فضلها؟لييرفواأنبعديجاءمنكل

بها؟فيقتلنفسبغيرنفشاقتلأو،إسلامهبعدكفرأوإحصانه،بعدزتىرجل

يومإلىعنكمغ!ج!اللهيرفعهلمثم؟رقابكمعلىالسهميفوضعتمقتلتمونيإنفإنكم

تقتسمواولمأبذا،جميغابعديمنتصفوالمقتلتمونيإنف!نبهم؟تقتلونيولا.القيامة

.!1)"اذبأالاختلافعنكمالثهيرفعولنأبذا،جميغافيتابعدي

الغجماوات،عقنجذذربآ

أبوأنشأهاالتيالمفاضلةتلكالصحابةعندالجدلفيرويماأغربمنانعلى

أئه!عمر:عندذكرافقد،والزبيبالتمربينالأنصارفي)2(ساعدةبنالثهعبدخثضة

إلىفأرسل؟النخلةأماطيباتحبلة:الطائفأهلمنلرجليقالأنه:روأيةوفي؟اطيب

.93ه-4/493والملوكالرسلتاريخ(1)
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خفمة:أبوفقال...والزبيبالتمرفياختلفواقدهؤلاءإن:فقال،الأنصارفيخثمةأبي

تيقةالضخلى،فيالمطعمالقالؤخل،فيالزاسخالبالرقل،رؤوسفيالصقر"ليس

تركتهدمانضيرستا،أكلتهإنكزبيمبما،الضسباب؟لمجترشوبه،الضيفولهرى،الصبي

.(1)"تثريغ

المفضولوعابفيها؟ومذمحاسته،وأوردوقذخهللمفضلخثقةأبوفاحتج

بعيدعاشوااناكلمنإلايخرجلاأنهيطنقدبكلايمفيها؟وقثر،مساوئهوذكر،وذفه

العصر)2(.ذلك

تحقيق،2/332محمدبنالمباركالسعاداتأبيالأئير،لابن،الغرائبطواللثرحفيالطالبمنال(1)

الخبلة::الغريبشرحمنوفيههـ،2/7141ط،القاهرة،الخانجيمكتبة،الطناحيمحمودمحمدالدكتور

وفوق،ال!حوفدون،الطويلةالنخلة!زقلةجمع:الزقل.الرطبمنالمئخذالذنجس:الصفر.الكزمشجرة

.الجوع؟والغرث.جذاالتمريعجبهلأنه،اصطياده:الضبواحتراش.الجئا!ة

الجزء.لهذامثمذلمإنهلما،والاحتجاج"العقل:فصلفيحديثمنسيأتيماانظر:(21
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تاسبئالهةؤضف!41

الناقة،وصفوافقدكثيد،العربعندوهوالشعر،ألمس!منأساس!الوصف

والغيث،والصحراء،،والسحاب،والليلالأطلاذ،ووصفواوالحعر،،والخيل،والظبي

فلاالجاهليالنثرأما0(2أوأحوالهأطوارهوبعضالإنسانووصفواالحربئ)1(،ووصفوا

بحثنامجاتطليسوهوأعتوره،قدالشديدالشلئلأن؟الموضعهذافيفيهالقولاحمب

البشر،منلغيرهموم!لافير!شكض!الصحابةعندأوصاف!ظهرتقدأنهخلا.ذلكمع

منأحديرهولم،القومأولئكأعينرأثهإنسانأعظم!ألتةغقيهـؤلم!،الفهرسولسيماولا

منببداليوإهاهؤلاء،منبسؤاليإما،بعدهمأثىلمنوصفوهأنفكان،غيرهمالمؤمنين

ع!أدتةغقنيؤسم!،النبير!غلأناسيىأوصافطلهموظهرت.مسألةغيرمن!تغ!ةتدأزالصحابة

لهذاتفصيلوهذا.عليهوسلاكهربيصلواتالنبيبهوصفوافيماشيتاتبلغلاولكنها

النثر:منالنوع

ذشلؤ،ضنماننةش!لهنهالتلبئؤضفآرأ

الخلق،مناحدفيهتشركهمولم،-عليهمالئهرضوان-الصهحابةبهتفزدفنهذا

جمدأوكملإنه:فيهيقالأنيصحعالذيالفنفهو،.الإطلاقعلىفنونهمأخعئ!هوبل

الصحابة.موتبعدفيهجديدفلا

الذيالرجلذلككأ1دتةغقيهؤل!هملض؟لشخمالنبيالصحابةحبمننابعفنوهذا

منوأخرجهم،مستذلينوكانواأدلهبدينأعزةوجعلهمضلالا،وكانواالحقإلىهداهم

القيامة.يوماللهعذابمنوأنفذهمالنور،الىالظلمات

مصطفىمكتبة،فناويعليالعظيملعبد،الجاهليالعصرلي:الأولالجزء:العريالشرقيالوصف:انظر(1)

هـ.ا1/368طبمعر،واولادهالحلبيالبابى

العين،،والتاريخللئراثزايدمركززيئوني،أحدالغنيلعبدالجاهلى،الشعرقيالإنسانمثلآ:انظر(2)

اهـ،لم21/أط



ومسلذ،البسمطمسلذ:مسلكئنعح!ألتةغقينوؤكهم!النبيوصففيالصحابةسلكوقد

الشريفجسدهبعفاجزاءعلىمقتصزاللنبيوصفهجعلمنفمنهمالاختصار،

.(1)استوعبهإلاشبئايتركيكدفلماستفاضمنومنهم،وبعفسماته

نماذجنوردثم،وامرأةرجلي،الصحابةمناثنينعلىلهيهتوشعوافيمانقتصرولعلنا

اختصرءلمن

عح!لتةغقيهؤلمهمفؤ،للنبيوصنيأكبرووضفه،أ!ضهـتةلتةالتميميهالةا!بأبنهندفهوالرجلأط

أبببنهنذخاليسألت:قا!عليبنالحسنفعنوضاقا،!كل!ةهن!وكان.وادقه،وأكمله

لييصفأنأشتهيوأناعتمالتةغقةؤل!ه!،الفهرسولحفيةعن-وضافاوكان-التمييهالة

القمرتلالؤوجهطيتلألأمفختما،فختمالخ!ؤكملع!تمانتةاللهرسول"كان:فقال.بهأتعققشيتامنها

انفرقتإنالشعر،زجل،الهامةع!ظيتم،المشذبمنواقصرالمربوعمنأطوذالبد!،ليلة

أزج،الجبينواسع،اللونأزهر،ؤفزههوإذاأذنيهشحمةشعرهيجاوزفلاوإلا،فوقعقيصته

يحسبهيعلوهنورلهاليزيين،أقنى،الغضبيدرهمجزقبينهما،قرنغيرفيسوابغالحواجب

جيدعنقهكأنالق!ربة،دقيق،الأسنانمفقج،الفمضليع،اللحيةكثأشم،يتأملهلممن

الصدر،عريضوالصدر،البطن4سوا،متماسكبادن،الخفقمعتدل،الفضةصفاءفيليمية

يجريبشعرةر!لاوالقبةبينماموصولالمتجرد،أنور،الكراديسضخم،المنكبينبينمابعيد

طويلالصدر،وأعاليواقئيهبينالذراعينأشعر،ذلكسوىمماوالبطنالثديينعاري،كالخط

خمصان،الأطرافسائل،والقدمينالكفينشثنالقعهمب،سبط،الراحةزخب،الرئدين

ذريع،قؤئاويصثيتكفؤا،يخطوقيغا،زالزالإذاالماء،عنهماينبوالقدمينمسيح،الأخمصين

إلىنظره،خاففالطرفجميغا،التفتالتفتوإذاعشب،منينحكاكأنمامشىإذاايشية،

عتمالتةظبهؤكهملى..(2)"بالسلاملقيهقنيئدر،أصحابئيسبقالسماء،إلىنظرهمنأطولمالأرفس

،سورةبنعيسىبنمحمدعيسىأيللترمذي،!النبيسمائل:في!النبيخفقفيجاءمابابانظر:(1)

.م2!"./\ط،بيروت،الإسلاميالغربدار،الفحلياسينماهرالشبخمخقيق

.39-38ص،للزمذي!ة،النبيشمائل:وانظر،363-1/362الكبيرالطبقات(2)
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جديذافيهأنكما،وتعليلهوتفصيلهبدقته-شعتهكل"يمتازالوصفهذافإن

الذيالحاجبينبينالذياليزقذكرجديدهفمنأيضا.الصحابةأوصافبقيةعلى

نور.هوإنماشمتما،ذلكيكونأنونفياليزنين،يعلوالذيالنوروليكو،الغضبيدره

تقريبفيبراعةمنالوصففيماسوىهذاوالصدر.البطناستواءليكرجديدهومن

قزن،غيرفيسوابغ،الحواجب"أزفي:كقولهوالتحزيالقولبإطالةإماالعضو،صورة

وقويه:؟الشريفالوجهمنالموضعلهذاكاملةصورله!فهي،"الغضبيليزهمجزقبينهما

؟"ذلكسوىماوالبطنالثديينعاري،كالجطيجريبشعبروالم!رةاللئةبينما"موصول

وقوله:،البدر"ليلةالقصرتلألؤوجهه"يتلالأ:كقولهبالتشبيهالعضوصورةبتقريب!ماما

."الفضةصفاءفي،ميليجيدعنقه"كأن

وحديثهاقغتد،أئمفهيعلأدتةغقنهؤس!النبيوصففيفعلتالتيالمراةوأفا

طريقهمافيوهمابخيمتيهامراقدوصاحبه!ألتةظيهيمك!لضالنبيوكانمشهور.معروف!

المرأةبعينفوصفتهغقيهؤشتلؤ،ع!لىدتةالغبيصفةعنسألهازوجهاانالخبروفي،الهجرةإلى

الخلق،خشن،الوجهمتبفج،الؤضاءةظاهررجلآ"رأيت!:بقولهاالرجلإلىنظرتإذا

،(31ؤطفاشفارهوفي،؟غجعينهفيقسيتما،وسيئما،(2)ةققضبه.ترليوا،(1)ةلخثتعبهلم

وأحسنهمبعيد،منوأبهاهمالناسأجهر*..(5)عطشعنقهوفي،(4)لخضصوتهوفي

."ثجل:العرب"لسان،الخاصرتينخروجهو؟وفيل،واسزخاؤهالتالنمجطم:الئخل(1)

صعل".:العرب!لسانوالعنقالراسالدقيق:ا!ضغل(21

."وطف:العرب"لسان،وطولاشزخاءمعوالآشفاروالعينينالحاجبينشعركثرة:انوطص(3)

ضخلصوتهفي:ويقال؟تخ:وضحلأضخلفهوضحلآ،تضحلصوتهوضجلبالكسر،الزخل،ضجل(4)

وأنةخ!لاك،بالتحريكهو!مخل؟صسوتهوفيضغتد:(تموضفتهحين!أدثهرسول!فةوقي؟بحوحةأي

صحل،.:العرب"لسانحادايكونلا

."سطع:العرب"لسانالعنقطول:الشطغ(5)

؟.؟



حلو،يتحذرنتاليمخززاتكأنه،(1)رذقولاتزرلافصل،منطقه.قريبمنوأحلاهم

أنظرفهو،غصنينبينغضنلهقر،منالعينتقتحمهولاطول،منيشنألا،المنطق

.(2)"..منظزأ.الثلاثة

علىيحرصمثلماالجلقةعيوبنفيعلىيحرصأنثىوضفمعبمأأووضف

غيرهن.منالرجاللعيوبأفطن4والنسا.جمالهاإثبات

دونطولمولكنهز!تكمة،طالبأبيبنعليفأطاذمح!ألتةغقيهؤكهم!النبيوصفوممن

ألثهعلواتصفففيقالهومماعنه.شئلكلماوصفهيعيدينيلاعليوكان،!فمما

يكنوأ.القوممنزئعةكاذالمترأد،بالقصيرولاالمغيط)3(،بالطويليكن"أ:عليه

فيوكانالمكلثم)4(.ولابالمطهميكنولمزجلآ.جعذأكان،الشئطولا،القططبالجعد

والكتد،المشاشجليلالأشفار،أهدب،العينينأدعج،مشزبأبيضتدوير.وجهه

التفتوإذأ،ضتبفييصثيكأنماتققعمشىإذأ،والقدمينالكفينشثن،ق!زبةذااجرد

.(5)"النبيينخاتموهو،النبوةخاتهاكتفيهبينمصا،التفت

مثقهبعدهولاقبقهأر"أ:بقولهعلىلفةغديهـؤل!م!للنبيتلكأوصافهيختممادائماوكان

.!6)"ؤشلضغقيهعتلىدتة

هذر".:العرب"لسانكثيرولاقليللااي:(1)

،المعارفدار،اللهحميهدمحمد"تحقيق،1/391جابربنيحيىبناحمد،للتلاذري،الأشرافأنساب(21

."م9591القاهرة

.981-971/االكبيرالطبقاتوانظر:

."مغط:العرب"لسانالطولالمتناهي:الثانيةالميمبتشديدائمفييد:(3)

."كلثم:الرب"لساناللحمكثيرمستديرفكفثئم،ؤخة(4)

.1/354الكبيرالطبقات(5)

.37-36مس،النبيوسمائل،535-1/353الكبيرالطبقات:انظر(6)
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أنسوصفأتىحلدتةغقجهؤشلضالنبيخفقفيالتوشطإبرازمنالوصفهذاوبنحو

كفبلينمعجهمئاأنسرروكان)1إ.وشعره،ولونهعتمالفةغقبهؤل!لز،النبيلطولمالكابن

ولاحريرةقطت!شقلاما:فيقوليشمههما،وكان،رائحتهوطيهمبصحتمالتةغقيهؤلمص!النبي

عئبرةولام!كةولاقكا،رائحةشعصتولا!حتمانتةيمهؤدمم!،اللهرسولكفمنلينأخرة

للنبيوصفهبعضيختمربما!سكلشةوكانكالتةغقبهؤلئتلؤ")2(.اللهرسولمنرائحةأطيحت

.(3)"مثقهبعذهازلم"ةبقوله،داعجابهحبهعنليعبرصحتمالتةغقجهؤلهمكللؤ

"لم:أيضايقولبأن؟وصقهيقطعسبقمماقريببوص!وصفهإذافكانهريرةأبوأما

.(5)"تراهولن،مثقهعينيتز"أمعنهتما:مفخئمايقولأنأو.(4)"بمثليأسعغولم،مثقهأز

مثتهترى"ولا:اخرهفيقالكلالتةلخيهؤل!ملؤالنبيوصفإذااللهعبدبنجابروكان

.(6)"اذبأ

مبالغةتكنأ،يخفقتهفيضلئشؤه!قغةتن!عللنبيالمثيلبتفيالمختومةالأوصاففتلك

فيالكاولللرجلمتخيلةصورةرسمأو،متوهمأنموذجلبناءمحاولةولاإطراء،ولا

خلقهأحسن!كغ!ج!اللهوأنم!دتةغقيهؤبمهم!،النبيبكماليؤمنونكانوافقد؟الأرض

مثقه.أحدمشهميكونولا،قاطبةالبشرأفضلوأنه؟خليقتهأحسن

كالفيم،لطيباع!أدتةغقيهؤسلىالنبيجسممنشيئينأوشيئاوصفقنالصحابةومن

منهوس!،الفمضليععحلىدلةغليهؤل!ملاللهرسول"كان:سمرةبنجابروصففيوالعقب

.1/356الكبيرالطبقاتانظر:!أ)

.1/356الكبيرالطبقات(21

.1/356الكبيرالطبقاتانظر:(3)

.1/357الكبيرالطبقات(4)

.1/357الكئيرالطبقات(5)

.1/357الكبيرالطبقات(6)
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البشبرأحسنصحتمالتةغقبهؤل!مقؤاللهرسول"كان:بزئدةبناللهعبدقولفيوالقذيم؟(1)"الققب

قطعتمانتةقكقمهؤشتلىالنبيبطنرأيتا"ماألتة!كمقا:رهلالي!أقولفيوحدهوالبطنن؟(2)"امدق

.(3)"ضعبعلىبعفحهاالمئنيةالقراطيشذكرتإلا

فمثلوه؟النبوةخاتمبالنبوةلتعفقهكأدتةغقيهؤ!م!لزالنبيفيوصفوهشيءاكثرومن

البعير)6(،وبتغرة،(5)الثآليلكأنهايخيلانحولهالكفوبجمع،(4)الحمامةببيضة

ؤلهمهلؤ.ؤظنآلهغقب!صحتمالتة،(17حةلثفاباو

التاس،ؤضفربآ

لا،قليلإياهموعههمفهمولكنالبشر،منالنبيغيرإلىالصسحابةوصفتعذى

صحتمانتةغلهؤيمم!.النبيوصفمبلغيبلغ

بناتمنوخاضة،فيهالرجالباعمنأطولمالوصفهذافيالنساءباغولعل

وهيمازاالعربمنرجليإلىنظرتعائشةأنمثلاذلكمن،وزوجاتهالرجل

أبالناصفيفقلنا:هذا،منبكربأبيأشبةرجلأرايتما:فقالتهودجها،في

،إزارهيستمسكلاأجنأ،،العارضينخفيف،نحيف،أبيض"رجل:فقالتبكر.

.عجا!فألاعاري،الجبهةنات!،الجنينغائر،الوجهمعروق،جقويهعنيسترخي

.(8)"عفتههذه

.1/258الكبيرالطبقات(11

.1/036الكبيرالطبقات(2)

.1/036الكبيرالطبقات(3)

.1/366الكبيرالطبقاتانظر:(4)

،1/367الكبيرالطبقاتانظر:!51

.1/367الكبيرالطبقاتانظر:(6)

.1/368الكبيرالطبقات(7)

.3/271الكبيرالطبقات(81
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كافيولكنهقصيرا،وصفاأباهاوقاعبى)1(أبيبنسعدبنتعائشةووصفت

قالث:،وجههتصفلمأنهاسئماولاالشظر،لهنيهتحدولمرأيتهإذاالعامةصورتهلتخئل

وكانأشعر،،(3)الأصابعشثن،هامةذاغليطا،دخذاخا)2(،قصيزا،رجلآأبي"كان

بالسواد")4(،يخنهب

بنتعائشةوصفمنبنحليأباهاالأسود)5(بنالمقدادبنثكريمةووعحفعئما

كثير،بطنذا،آدمرجلأ"كان:فقالت،الوجهصفاتمنبشي؟فيهأتتولكثهاسعد،

مقرون،أعين،بالخفيفةولابالعظيمةوليست،خشنةوهي،لحيتهيصفر،الرأسشعر

.(6)"أقنى،جبينالى

عمربنالثهعبدقو!ذلكعلىمثاليخيرولعل،النوعهذافيفأقهمرواالرجالأما

.(7)املأشيب4أصلع،لهؤالحمرب!،تعلوهأبيض"رجلز!سكص!:عمرأبيهصفةعنيخبر

ولاذلكمنأطوذشيئاتجدلاولعلك.كسرعرصتخم"ررفصووهو،فحسببهذاوضقه

ظيهؤغك،لىصؤك!.ع!دتةالنبيغرالبشر،منلأحليالصحابةوصففيمنهأوفى

.8/12الإصابةفيترجمتهاانظر:،صحابية(1)

دحح".:العرب"لسان،البطنغلجظالقصير:الذخذاح(2)

.،شئن:العرب"لسانغليظها:أي(3)

.133لم3الكبيرالطبقات(4)

فيوالدتهاترجمةانظر:إدراكا،لهافلعل؟المطلبعبدبنالزبيربنتضباعةاكها،الصحابةبناتمنهي(5)

.8/3الإصابة

.3/551الكببرالطبفات(6)

.3"3/1الكبرالطبقات(7)
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متاالهالا181

مقايمفيتقالتخيربة،أوتلخصرجكمم،علىتنطويسالئر!مختصرةكلمةالمثل

يطلقه!حينالمثلصاحتفإنذلكوعلى.(2)هيفاقثلأنشئالذيالأولالمقامأا(يشبه

قثلآ.يضحيسوفأنهغالتاعلمهإلىيسبق

الإسارة،وبغدالاقتضابمنجميغا،الأممآدابفيفطويمهومافيهاوالأمثال

بمتانةعموقاوتتصفوالإيماء،الحذففيهاويكثرالإيجاز،شديدمخطولموجميعها

علىوالمسند،المفئداتعلىالقيودتقديممنالعاليالإنهمشائيالت!قإلىالميلمع،كئ!لا

وأخصره،الكلاموأوجز،والشعوبالأمم"جكمةغزؤ-لا-وهي،(2)إليهالمسند

،ضميرهعنيترجمالذيولسانه(الشعب)صوتوهيبناء،وأمتنه،عبارةوأقواة

.(4)"حياتهعنوئفضخ

المتداولةالأمثالمنصالحةطائفة-عليهمأدلهرضوان"الصحابةإلىنسبوقد

هوالصحابةأحدإلى(5)الأمثالفيكتاتاالنديماسحاقأبوتشبئلقدبل؟الألسنةعلى

فيالتكرىعتيدابونقلهمثالاولعلإلينا.يصللمولكنهالغئديم)6(؟عتاشبنصخار

والآرامية،،والعبرية،العربية:قي"مثل"لكلمةالسامىالأصلان"ال!5،81!سا14!؟"رلهايمأثبت(1)

،21عزالايم،لرودلف،القديمةالربيةالأمثالانظر:،المماثلةمعنىيثضفن؟والأكاديةوالحبشبة،

هـ.41"3/4ط،بيروث،الرسالةمؤسسة،التوابعبدرمضانالدكتورترجمة

تحلبلية،دراسة:الجاهليوالعصرالعربيةالأمثال:فيوالمحدثينالقدماءعناقثللتعريفعرضاانظرة(2)

هـ.14"8/اطبيروث،،النفائسدار،43-36ععليأبوتوفيقللدكتوا-محمد

فيالعربيةالدائرةمنشوراثمن،1/6المقدسيلأنيس،العربيالأدبفيالنشريةالأساليبتطورانظر:(3)

.م9351بيروت،الأمريكبةبيروتجامعة

دمشق،الفكر،دار!269ص،قطامشالمجيدعبدللدكتور،تحيليةئاربخيةدراسةالعريية:اذمثال(4)

اهـ.408/اط

هـ.13؟اطهرانتحدد،رضاتحقيق،201على،النديماسحاقبنلمحمد،الفهرستانظر:(5)

الحيوانانظر؟،للجاحظالحيوانكتابفيأيضاذكرالكتابولهذا،أ"3/8الإصابة:فيترجمقانظر!6)

هـ.ا614بيروت،الجلدار،هارونمحمدالسلامعبدتحقيق،2"8/9
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بنيزيدأنتروي،اهر!ف!يوكتابهفيالأمثاذصحاريوردكيفلنايجلو(المقال)فصل

بنتالضدوفإلىصحارفنسته،"خملىولاهذافيناقتي"لا:المفلهذاعنسألهمعاوية

لهضيهإا(.تفاصيللهوساق،العذريةالحقيس

لأبي(الأمثالالخمعكئابوهو،العربيةالأمثالكتبأكبرفينظرناإذاولكتا

عليهم،الئهرضوانالصحابةإلىالأمثالمنغددافيهينسبوجدناهاتيدافب)2(،الفضل

ئحيصهلمإذبمكتابهفيطريقتهعلىالجكمة،منشهميئاإليهمفينسمبالأمثاذيتركوق!

وبعفسوجكمها،العربكلأتمنأعجبهمابعضفيهانتقىبلوحذها،للأمثال

منرجلاذالواحذالمثليتشازعوقد،خلافبعفالصحابةإلىنسبتهفيالأمئالهذه

نسبةصحةعلىالحكممنأصعبالمثلنسبةصحةعلىوالحكم.غيرهمأوالصحابة

عنديعرفففتماالآفاق!ا،فيودهابهالناسفيوانتشارهالمثللذيوعالنثر؟فنونمنغيره

صاحبه.بهالاستشهادعنديذكروقلى،أصلهإيراده

"البلاء:ر!عثةالصديقبكرأبيقولمالضحابةإلىالميدافين!كتابفينسبفمتما

بشرهاحينقالتهبحفدك"،لاالله"بخغد:المؤمنينأأةش!ئاعوقول؟(3)"بالمنطقموكل

فيماوفوقهذادون"أنا:طالبأييبنعينوقول؟(4)الإفكآيةبنزولصحئمالئةظيهؤشلزالنبيئ

يفاقا)5(.مذخهلرجليقالهلما،نفسك

388ص،البكريمحمدبنالعزيزعبدبناللهعبدعبيدلأبيالأمثالط،كثابشرحفيالمقالفصلانظر:!1)

يم.ا983،/3ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،قطامشالمجيدوعبدعباسإحسانتحقيق

فيبهتعريفاانظر:تبله،الأمثالاكثبأهمإلىفبهرجعوقد،ل!قآلافستةنحوالأمثالمنفيهمابلغ(21

.182-952لزلهايمالفديمة،السربيةالأمصال:كتاب

دار،إبراهيمالفضلأبومحمدثحقيق،1/62أحمدبرمحمدبنأحملالفضلأيى،للميدافي،الأمثالمجمع(3)

الأسرارانظر:،يصحولا!ة،النبيإلىنسبخصوصهعلىالمثلوهذاهـ،ا4"2/7ط،بيروث،الجل

،51هص،الفاريعليبالملاالمشهورسلطانبنمحمدبنعلىالديرلنور،الموضوعةالأخبارفيالمرفوعة

هـ.ا139ليروت،الرسالةمؤسسة،الصباغمحمدتحقيق

.1/671الأمثالمجمع(4)

.1/88الأمثالمجمعكااؤ
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جنوذادئه"إن:سفيانأبيبنمعاويةقولمالعدويصي!بفيماةت!شلاعنديضزلبومما

.(1)فماتشمفيهغشلأشقىالنخعيالأشترألنسيىلماقالهالغشل"،منها

حوازهالها"حزك:الشامأهليستنصرأنأرادحينلمعاويةالعاص!بنعمرووقال

.(2)هلتهبئاشجانهببعضذكره:ومعناه،الناقةؤتدوالحوار،((يحن

بالذشبما"،اخشىومازماناجشت"قدأليهنانيأ3(:أشتمبنقباثقولأمثالهمومن

هذاوقباث،الذئببمجيءتحوفأنإلىعمرهيطولالرجلأنأ!هله:الأصمعيقال

غيروهويوماذلكلهفقالوابمالذئمتالذئهمب:لهيقولونوكانوا،عققهانكرواحتىعمر

.(4)آلثمذهبتالهـتيقولتهفقاذ،العقلغائب

"واولقالوا:لث!ةلاقائلمنتوثقواإذاأفهمالأمثالكتبأصحابطريقةومن

قالومالكا"،"اقتلوتيق!تكشة؟الزبيبناللهعبدقولممثلآفمنه؟(ه""فلأنكذاقالمن

عنف!قطا،النخعيئالأشترعاتقأنهوذلكالزبير،بنالثهعبدذلكقالمناول:الميدافط

الزبير:بناللهعبدلهننادى،مالكالأشترواسم.الأرضإلىجواديهما

قييمايكاواقئئواومايكااقئلسوني

.(6)ررضمنهنالهدمانمكروفابصاحبهأرادقنلكلمئلآفضرب

وأشجع،حاتممنأسخىدا:كقولهممن()أفقلعلىيكونماالعربأمثالومن

.النوعهذامنشي*علىالعهمحابةمنلأحدأقعولم؟(7)املككدمبنربيعةمن

،"عسلمنخئذادثه"إن:وفيه،هه4/3والملوكالرسلتاريخفيالقصةوأكل،1/61الأثالمجمع(1)

.1/134الأمثالمجع(2)

.0/784الإصابةانظر:حنيتا،وشهداسلمئم،المشركينمعبدزاشهسصحابا(3)

!3/92الأمثالمجمعانظر:(4)

.48،2/482آ/2/223،2/346،2/354،2:الأمثالمجمعمثلا:انظر(5)

.4/525والملوكالرسلتاريخ:فيالفصةلس!أو،2/974الأمثالمجمع(6)

.3/8الفريدالعفد!7)



أنهمسياقهاهمنيفهمولا،الأمثالكتبفيالصحابةإلىمنسوبةامثالموهناك

للذليليضربنمراغا"،فصاركه!راغا"كان:الأشعرفيموسىأييكقولفئعوها،

ولا،(1)القبائلبعضحقفيموسىأبيعنزويالمثلوهذا.قولاعزيراصارالضعيف

منمثمئه)2(.أنهعلىدليل

أنهممنهمتظن-وكانسالماوعادالرومإلىبعثهرجليفيمعاويةقولومثله

قالهماوأنه،إليهمسبوقأنهالروايةمنيظهرفإنه،13)"الذتبوائحع!"افقت:قاتلوه

لألفاظه.القصةفيمناسبةفلا؟التمثلسبيلعلىإلا

بنعليقول؟أشبهبالأهمثالوهو،الصحابةأقوالمنالأمثالب!تكتذكزهلمومما

وأنكرتنيبالحجاز"عرفتنيللزبير:وقوله؟(4)"أجلهاافرغ"خزس!أدقة!شكئة:زطالبأبي

منتجزعةوإن،زاهقمنخيرحابمان!ف":عوفبنالرحمنعبدوقول؟(5)"بالعراق

التيالجكممن-وهوشعبةبنالمغيرةوقولب(6)"بوكغذلبمنأنفغباردلثروب

.3/3الأمثالمجمع(1)

:فقالالكوفةيحئبرعلىخطبأنهبشيربنالنعمانعنربهعبدابننقلهماالأمثالمنالصحابةرواهومما!2)

:قال:جمنلأبافقالا:،جخرهفيالضمتأتياكالضعوال!علسب،ومثقكمقتليوجدثافي،الكوفةاهل"يا

يغل:قال؟غيتيفتحت:الضعفالت،الحكميؤقئتئتهفي؟تال؟تختصمجئناكتالا؟جئتما؟لمأجئتما،

اسمة"ثعالةتغىنفسه:قال؟ثعالةفاختطفها:قالت؟جني!قحفؤا:قال،ثمرةفلقطت:قالت،فعلمقالنساء

حراكان:فال،أخرىفقطهني:تالتقضيمئ،حقا:تال؟لطمةفلطمته:قالت"والأنثىالذكر،الثعلب

.6-3/5الفريدالعفد،"فأقبعةتفهملمدانامرأةحديثينخدث:قالبينناألأنافاحكم:قالتؤانتصر؟

صحئه.ماندريولا،خطامولالهإسنادلاهداومثل

"التعبيرأسماهماضمنالمثلهذارلهايمصنفوتدالشر.ثناثروالانحصاص(،2/428الأمثالمجمع(3)

الجاةأحواليبرزولكنهبعينها،حالةطريقعنمعينةفانجارايعرلاأئهفيالمثلعن"يفترقوهو،،المثلي

فائمةعباراثالقثلئةوالحعبيرات.حملةمناجزةتكونانيمكنصور؟في،لإنسانيةاوالعلاقات،المتكررة

.83صدا،القديمةالربية"الأمثال"عظيمبيانمنفيهامابسبب،وتوضحهالتعب!ئثريوهي...بذائها

.8"/الكبيرهالطبقاث(4)

.2/501الذذنثر(5)

.33ه-4/234والملوكالرسلتاريخ(6)
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خالدوقول؟(1)"قيدتافيخيرولا،بشاعةالرأيمخفيى"في:بالأمثالأمثاقاألحقوا

فكأنها،"فيهمبماأعلموالقولمعالمها،أرضاوقتلضجاهقها،أر"لهتتقتالوليد:ابن

.الحيرةأهلفيمقدفامقمراوكانالم!سيح،عبدبنعمرويحاوروهوقالهاوقد.أمثال

.(2)لاقماقالودهاؤهعقلهلهتبينفلما،هن!يلليهتربالخزفاتهمهقدخالدوكان

.5/177والملوكالرسلتاريخ(1،

.363-3/362والملوكالرسلناريخانظرة(2)



الئتزيئ؟لفظثى161

فيأمثلتهموأجوليلثمعزا،فيهأبلعوامثلمانثراالصحابةفيهأبدلح(1)!يبدأفنهذا

فيهاوأحسنوافأكثروا،فيهاقالواالتيعتمالئةظيهؤش!للنبيمراثيهمهوبالشعهـرفيهإبداعهم

.(2)الفول

ابنتهبهارثتهالتي4الصغيرالقطعةص!تمالتةغلئهؤلهمهم!النبيفيالنثرتةالمراثيخيرولعل

أبتاة،"يا:فتقول،وتنادي،بموتهمفجوعةوهيتبكيطفقتحينألتة!سثمقا،زفاطمة

ماتفلما+"ننعاةجبريلإلىأبتاة،يا،مأواهالفردوسجنةمنأبتاة،يا،دعاةرتاأجاب

!دتةغقيهذك!الثهرسمولكلتخثوااننفوشكمأطابت،أنسيا":ألهـئتلأئمتمديقاقالتوأفن

.(3)اي!؟التراب

لكأنناالئآؤه،حرفبوالهايبالألفالمختومة،المسجوعةالقليلةالكلماتهذهإن

المسجوعةالنثريةالمراثيهذهأمثالطوإنشعرا.يكنلموإنالشربروحفيهانجسق

*(4)الجاهليةفيالنسوةمراثيمنمعروف!قديمالقصيرة

علىوقفتفقد،أ!تهتهةلتةالضذيقبكرأباأباهاالمؤمنينأأعائشة4رثاالآباءرثاءومن

ققدبمصيبةموتهمصيبةعنفيهنتسلتبليغالخ،آسيالببكلماتفرثتهموتهبعدقبره

الزهدمنأبوهاخلفهويما،المحتسبينللصابريناللهأعذها!بوتصئزتطالتةغقيهؤكم!،النبي

إلىبهابتوخهلاربمابأنهاالخطبتلكعنمختلفةالنثريةوالمراثي،"المراثي،خطبعنالحديثسبق(1)

أقوالهيبل،قبلمنثبيانهسبقالذيالخطبةبناءتحمللاوهي؟نفمي!هالميتالميمابهايتوخهقدبلجمهور،

.و!كواهلواعخهالصحابةمنالمرةبهاببثالأمر،غالبفيمرشلة

ودراسة.توئق:العحابةاسعارفيالنبويةثيالمرا:انظر(2)

.4/9161البخاريعسحيح(3)

أيضا:واتظر،2/244بكاربنللزبيروأخبارها،قريشنسبجمهرة:فيرثائهفيفراتأبطأمكلامأنظر:!14

.432ص،الصحابةأشعارفيالنبويةالمراثي
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فلقد؟سعيكصالغلكوشكرأبتيما،ياوجقكالثه"نضر:فقالتالدنيا،قيالصالحوالعمل

بعدالحوادثأجلكانولئنعلبها،بإقبالكميزا؟وللآخرةعنها،بإدبارك؟؟دمللدنياكنت

بحسنلتيدغؤخلالثهكتابإن؟فقدكبعدهالمصائ!بوأعظتمرزؤك،!أللةغقيهـؤشلضاللهرسول

وأستعيضه،عليكالعزاءبحسناللهموعوداتنجزفأنافمنك؟اليون!حوفيك،الصبر

علىزارلةولا،لحياتكقاليةغييرتوديع،اللهورحمةالسلامفعليكلك،بالاستغفارمنك

المصابفيوتعربةورثاب!،الميتعلىإسلاميةوموجدةوئحنان4دعافهذا،(1)"كيفالقضاء

.(2)عملهبصالح

منامرأ؟رثا؟ذاكروفإنا،أمواتهنالنسوةرثاءذكرإلىجرناقدالحديثداموما

وسلامهالفهصلواتلأبيهامحمدبنتفاطمةرثاءبشبهرثاغالخطاببنلعمرالصحابة

بنيقومهابنيمنعمروكان-عمروفاةبعدالقائلةخثمة)3(أبيبنتليلىهي،عليه

الثوبئ،نقيئخرج.نت!لاوأحيا،الفتنأمات.الققذوأبرأالآؤذ،أقام!واغمراه":يغلي

.14)"العي!بئمنبريئا

علىالندبنداءبعدرثاءهاتبنيالخليفةلفقدالموتورةالصحابتةشرعتلقد

وقدتزيذأنلهاكانوما،عليهنتزدلمحرفينحرفينمن،ثلاثخمليذواتسجعالب

مأخذ.كلمنهاالأس!وأخذقلتها،الحؤنثف

.3/173الفريدالعفد!1)

المؤمنينأمعاثشةخطبةشرح:فيعنهوتذثفتمدحه،موتهبعدأباهافيهاتذكرأخرىلهاخطبةوانظر:(21

.الأنباريلأبنأبيها،في

منوكانت،وبايعت،ا!يدقأسلمت،صحابيةالعدوئة،القرشيةحذيفةبنحثمةأبيبنتليلىهي(3،

فيوهيإسلامهقبلز!كةالخطاببنعمراعزضها،الحبشةإلىالهجرتينهاجرت،الأولالمهاجرات

:قال.اللهارضفيفنذهبديننافيآذيتمونا:فقالت؟اللهعبدأماينإلى:فقال،الحبشةإلىهجرتهاطريق

.8/201الاصابة،الهجرةفيالمدينةدخلتظعينهاولإنها:ئقال.اللهصحبكم

.4/012والملوكالوسلخي!ات!4)
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ألفاروقطإنبلوحدها،النثرتةالمرثتةهذهعلىالفاروقاخايمهفةرثاكايقتصرو.لم

قدفعمر،بهوالحقيقذلكلأهلدمانه،الصحابةرثاءمنال؟وفىالحثماصاحبكانقد

بعدللمسلمينالأممفيهأذعنتعهذاالصحابةيشهدولم،عاورثهامتدوقد،كدتهطالت

اححثأحدالأرضعلىماوالفه":فقال،طالبأبيبنعليرئاه.هد!عكعتمالتةغقيهؤل!النبي

.(1)"بالثوبالمسحىهذامنبصحيفتهاللهألقىأنإلمئما

حضرنهإحيث،فأسلميهودلاكانالذيالصحابطذلك،(2)مآلشبناللهعبدورثاه

بالثشاءت!جقونيلاعليهبالصلاةسبقتمونيكنتملئنوالله:فقال،عليهالناس!صلىوقد

بخيلأ،بالحقجوادأسكمر،ياكختالإسلامأخو"يغتم:ففالسريرهعندقامثم،عليه

لم،الطرفطيبالطزف،عفي!،الغضبحينوتغضبالرضا،حينترضى،بالباطل

جلس!أ3(.ثممختائا".ولامداخاتكن

لموتتأسائهوكبير،المهعظيمعنللتعبيرموئلأالتمثيلاختارفقدمسمعودابنأما

يدخلونللإسلامحصيئاحصئاكانعمرإن":الصورةهذهعلىرثاؤهفجاء،المؤمنينأمير

.(1)"الإسملاممنيخرجونفالناس!،الحصنانثلمعمر؟ماتفلما،منهيخرجونولافيه

وجدولقد!خلاصةمنأبلغهاومامسعود،ابننفسقرارةفيعمرخلاصةتلك

عنبهدلةبنعاصمروىالصحاب!ة؟منغيوهأحديجدلم!كعمرفقدعلىمسعو؟ابن

باكئاأكثزكالنيوفاأرفلمعمر،إلينهافنعىمسعود،بناللهعبدعليناقدم:قالوائلأبي

.3/443الكبيرالطبقات(1)

منالقوافلحليف،غلظأدشلأئمالنبييوسمفذريةمن،يوسفأبو،الحارثبنسلامبناللهعبدهو(2)

الحصيناسمهكان:يقال.قينقاعبنيمنوكانلهم،حليفاكان،الأنصاريثماثيلي،الإس،الخزرج

وأربعين،ثلاثسنةبالمدينةجمعهم)طؤهفي،ماث.المدينة!النبيقدمماأولأسلم.!النبيفغئره

.4/911لإصابةا:انظر

.343-3/342الكبيرالطبقات:انظر(3)

.3/4،3الكبيرالطبقاتانظر:(4)
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إنيوالله،لأحببتهكلئاث!حيكانعمرأعلملو"واللهمسعود:ابنقالثم،منهحزيئاولا

أيضا.4رثاوهذأ،(1)"عمرأققذوجدقدالجضاةأح!يهمب

فيالإسلام"كان:فقالعمر،يرثيوهوصؤرإذحذيفةصتعمسعوليابنوكصئع

المذبركالرجلكان1دئة،زخمةعمرقتلفلماقزتا،إلايزدادلاالمقبلكالرجلعمرزمن

.(2)"اذعبإلايزداليلا

مسعود،ابنصورةفيإليهيلجؤونللاسلامامائا،الرجلينصورةفيعمركانلقد

.اليمانبنخذيفةصورةفيبهايهتدونوآية،واضحةوعلامة،للمسلمينونبراشا

الدنيا،فيالعملمقأحشنبمافيهغتطهرثاخعوفبنالرحمنعبذعليورثى

المعنىهذاولعل.(3)"اهقئروسبقتصفؤها،أدركتفقد،عوفيابن"اذهب:فقال

منقريببقوليالعاعسبنعمرورثاهفقد،الصحابةبينعليهمئفقاكانالرحمنعبدعن

.ألثيء")4تغضققمنهاماببالنتك،ذهبتفقد،عوفيابن"اذهب:فقالعليقول

الذيأجوهمنئنقصرعمليأوبولايهيتلبسلمأنهيعنيالنفع)5(،:والغضغضة

له.وجب

بأعمالهفرثاه،أ!خكئةدتنماالآزثبنخئابقبزعلىز!عتهةطالبأبيبنعليووقف

طائغا،وجاهدزامجتا،أشلملفدخئاتا،الثة"زجم:فقالالبلاء،عليوصبره،الصالحات

.(6)"آلمعأحسنمنأجراللهيضيعولنقضبر،جسمهفيوابتليزاهذا،وعاش

.3/534الكبيرالطبقات(1)

.3/346الكببرالطبقات(2)

زبققولكمصدربالتحربكوالزتق،ونحوهالقذىمنالماءفيترابوائزتق:،3/126الكبيرالطبقات(3)

رنق".:العربلالسانزكليالماء:

.3/612الكبيرالطبقات(4)

"غضفلا.العربلسان(5)

.2/171الفريدالعقد(6)
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عليهن،تعالىالدهرضوانالصحابةبنساءالمراثيفيالحديثهذابدأناقدكناوإذا

وقفتفقد.تهصغئ!أجمعينالزبير،بنالثهعبدلابنهابكرأرلمبنتأسماءبرثاءنختمهفإنا

الفؤغة-فيأشدوهذا-قطرةعينهامنتقطروماطويلآ،لهفدعتمصلولبوهوعليه

علىقيفتفقدباطليعلىقتل"من؟فتقولالشعر،بيتكأنهبرثا؟ترثيهوهيان!رفتثم

.(1)"إتئغدفلا؟بسيفكممتنع،لهتلةأكرموعلى،حق

.6/905الكبيرالطبفات(1)
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الانجونجش171

عنوليثوهوقدركأ%لتةغضفؤ،الصحابةفيهأوغلمرثحل،شفهيالأدبمنفنهذا

واقىيلةوالجناسكالإيجاز،البلاغةعناصرفيهتتمازج*!فوهوغقنهؤلمهم!،ع!تمالتةالنبي

والسجع.الجوابوحسن،والمطابقة

القاطعةالم!يهتةوالجوابات،الحشتةالحكيمةالجواباتمنهاأقسافا،ينقسموهو

الشامتة.أوالساخرةوالجوابات،المتخلصةوالجوبات،المفجمةبل

الخشنئ(جوبض)اك!

واليقين،الأجلحلولعندالثباتفيكانمافمنها،الحكيمةالجواباتفأما

الطبيب؟إلىأرسلتلو:مرضهفيسألوهوقد!كتهتةبكيرأبيكقولغؤق!،الثهبلقاء

.(1)"ديرألماقفالإنيدا:قال؟لكقالفماقالوا:."رافب"قد:فقال

الإجابةبكيرأبويتئمإنماولكته،هواهبموافقتهاالسائلأوالايوهمإجابةفتلك

وحذه.بكبرأبيهوىإلا؟توافقلاأنهاالسائليعلمحتى

الذيناصحابهمجيباز!كلنةالدرداءأبيمقالةالراسخةالإجابةبهذهوشبية

."مل!بونذ"أشتكي:قال؟تشتكيماالدرداء،أبايافقالوا:،يشتكيوهوعليهدخلوا

الذي"هو:قالطبيتا؟لكندعوافلاقالوا:."الجنة"أشتهي:قال؟تشتهيفماقالوا:

.(2)"اأضجعني

الكتابين.بينالروايةفييسيرباختلافا3/82الكبيروالطبقات،14؟/3والملوكالرسلتاريخ:انظر!1)

.9/397الكبيرالطبقات(2)
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قالرجلأان،والذكرىللنصيحةالصشعة،فيهاالمتعغد؟الصحابةأجوبةومن

بكر.أبو:قال(1)؟ىلصمن:قا!محمد.:قالسبق؟من:للخيلشتؤعنيسألهلبلالي

الخير)2(.في:أعنيإنماوأنا:بلالقال.الخيلفي:أعنيإنما:الرجلقال

اللهرسولمعالهجرةطريقفيوهوشئلبكرأباان،التوريةعلىفيهاعئمدواومما

.(3)الطريقينييهدها؟:فقال،عنهؤبهم!لؤصتمتمالتةش!قيه

لماعمرسألهإذنفسههوىعلىالفارسيئسلمالنبهتحيلماالإجابةتباقةومن

فكان.(4)"الأرضفيعلؤايريدونلاالذي!ن"مع:قالنكتمئر؟قنمع:الدواويندؤن

مسذدا.ففامو

عندالحكيمأسلوبضمنيقعما-وهوالمعانيبينوالتفربق،الإجابةفيالأدبومن

انتأ،قباثيا:(6)الليثيالكنانيأشيمبنقتاثسألمروانبنالملكعبدأذ-(5)البلاغيين

.(7)"هنمأسنوأنامنيأكبرض!1دتةغقهؤشأقئالقرسولم:!اق؟عت!نتهغقيليؤشلىاللهرسو!امأكبر

اللحياتي:وقال،السابقتاليوهو،المتقدمضلالليرأشهلأنالسسابق؟بعديجيءالذي4الخيلمنائضفى!1)

ذنبفكتنفاوهما،محالةلاالضتؤينمنمأخوذوهو،السسابقضلاعلىورأشهيجيءلأنهكقحفتاشفيئإنما

صلأ"،:العرب"لسانكقهملتاجاءإذاالقزس!ضل:يقال.المكانذلكمغورأشهياتيفكأنه،القزس

.أ"3/8الكبيرالطبقات(2)

عادلوتعليقتحقيق،35-34ص،عليبنمحمدبنالرحمنعبدالفرجأبي،الجوزيلابنالأذكياء،انظر:(3)

هـ.أهـ81القاهرة،القراقمكئبة،العباسابوالمنعمعبد

الفصص"."سورةمنوالثمانونالثالثةهيوالأية،2/74الدزنثر(1)

النقدمصطلحاتمعجم:انظر،السائلإحراجمنأوالئخلصللتظزفيستعملأسلوب،الحكيمأسدوث(5)

بحمليترقبمالغيرالمخاطبتلقي"هو:السكاكيفيهوقال،79ص،مطلوبلأحمد،القديمالعربي

؟غيرهمنزلةسؤالهبتنزيليشطلبمابغيرالسائلاوبالفصد،الأولىألهعلىتنبيفاأمرادهخلافعلىكلامه

،1/521،الصعيديالمتعاللعبد،لتلخيعالمفتاحالإيضاحبغيةلما،لهالمهثماوبحالهالآؤلىأنهعلىئنبيقا

هـ.0241القاهرة،الآدابمكتبة

فالماكولاابنجزموبهبالضم؟وقيل،أولهفتحوالمشهور،مثلثةالألفوبعدالموحدةبتخفيفقباث(6)

.4"5/7الإصابةأنظر:،صحبةله:البخاري

.0/874الإصابةانظر:(7)
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منهأكبرأنا:يقولأنيرذولم!،السنينعددوبالثانية،والمنزلةالشرلهتبالأولىقضذ

غقيهؤلم!قؤ.ع!تمالتةالرسولمقاممعتأذباليمئا؟

له!ء

قدبغلةعلىإليهنظروقديوبم،ذاتنفسهتغرةتستثارأنبعمرواريدانهونحوها

:فأجاببمصر؟(1)ناضرةأكرمعلىوأنتهذهأتركب:لهفقيلهرفا،وجههاشممط

مالصديقيولا،مجشرتيأحسفتمالامرأتيولا،رحليحملتمالدائتيعنديملللا"

.(2)"الأخلأقكواذبمنالمللان؟ديريحفظ

فيالحكمةمنوآتاهم،وأدبهم،وزيادةالسؤالفييكفيهمبماعمروفأجابهم

خيبىخشننبجوابظنهموختب،فخذلهمإ+لما،قولهمنأرادواإثماوهم،المللنقيصة

.يظنونمما

معبالفححإليهكتبوقدالخطاببنعحرقالهماالمخزئةالحسنةالأجوبةومن

المؤمنين!أميرياالنعماناحتميسث:قال؟بعثكآلنعمانععر:فسأله،المسلمينمنرجلي

كثيزا،ناشالهغذحتى؟وفلانفلان:قال!؟ويحكومن:قا!،واسثرجععمرفبكىقال

لاأنيضرهملا:يبكيوهوعمرفقال.تعرفهملاالمؤمنينأميرياوآخرين:قالثم

يعوفهم)3(.أللهولكنعمر،يرفهم

أساءإذالمسيءغفلةعنسجزاخ،إئاهمأدثهبتشريفولثزفهم،الموتىغيبةعمرفر)

.يدريلاوهو

طعش(الق!)الاجوبض

منذلكفوقوفيها،فيهشلئلاالجدلمنفرلحفهيالقاطعةةئي!سملاالأجوبةأما

والمفارقة.والسجعوالجناسالإيجازمنمرمامثلالأدب

نخرلا.:الرب"لسانالخيلخماعة:الناخرة(1)

.2/83الذزنثر(2)

.4/121والملوكالرسلتادبخ(3)
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وعمرالقعبجدبنطلحةأذيروىماةتك!ملاالقاطعةالجواباتتلكجيدفمن

بكيرأبافأتى،طلحةفغضبعمر،إليهمتقدقالخلافةامورمنأمرفياختلفاالخطاببن

.(1)فسكت!ليالطاعةانغيرعمر،:فقالعمر؟أمالأميوأنتتماأ:فقال

فلماللأمير،إلاتكونلاالطاعةلأن؟المفارقةفيالجوابهذافيالإسكاياووجه

يمماأيدريلاحيرانالمستفهمترك؟نفسهإلىوالطاعةعمر،إلىالإهمارةبكرأبوت!شما

الأمر!صاحمبكلاهماالرجلينأنيدريصارقدانهأوالأمر،صاحبالرجلين

الطاعونأنبلغه!رنجفيكانإذاحتى،الشاميريدخرجعحرأنالقاطعةأجوبتهمومن

إلى،نعم:قال؟الفهقدرمنأتفز:وقالعبيدةأبوفكلمه،سرعمنفرجع،بالشاماستعلقد

قذر.الناسشأنوكلالعباد،أمرعلىالغالبوهوبالقذر،عمرفاحتج.(2)هثلاقد

أبيبنلققيلقالتأميةبنيمنامرأةأنالعقلواستحضارالبديهةسرعةومن

.(4))معكمكنتقدبدليويوتملها:قالفييد،أبايامعناأنت:ةخك!ةتلأذ(3)طالب

بنللخشنقيل.لغرضالخصمهوىوموافقةبالتنرلأجوبتهمفيي!كتونوقد

اخترثإنيةفقال؟المدينةوقدممتالظققا؟منرجليإلىوسلمتهاإمارتكتركت:علي

النار)5(+علالعاز

.3/752والملوكالرسلتادل!(1)

.3/264الكبيرالطبقات(2)

ئأخريزيد.أبايكنى"الأسنوكانوجعفر،عليأخو،الهاشميالقرشيمافعبدبنطالبابيبنغقيلهو(3)

وكان،حنينيومثبتممنو"كان.ثمانسنةاولدوهاجرالحديبيةبعدأسلموقيلالف!حعامإلى)سلامه

الجوابسريعوكان!المدينةبمسجدعنهذلكيأخذونالناسوكانومثالبها،ومأثرهماتريشبأنسابغالما

ومخرمة،،عقيل:المنافراثقيإليهمالناسيتحاكمأربعةقريشفيكان:فالعباسابنوعن.المسكت

.4/153الإعهمابةانةا!:يزيد،عهدفي:وقل،معاويةخلافةد!كل!ةمات.جهموأبو!وحويطب

.2/132العربخطبجمهرة!4)

.6/384الكبيرالطبقات(51
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يفعللمبالعار؟تجليقهأرادالذيسائلهلمرادمجاراةالظاهرفيتنرلدمالطالحشنفإن

أفقهأنهيخبرهأنأرادفكأن!النار،وهولاأ،وافظعمنهأسوأهوماإلىبهلينحطلاإذلك

وسجغوالعار،النار:الكلمتينبينجانشوقد.الضرزينأقلارتضىإذوأحكممنه

وبأشا.ومؤونةعاقبةبينهماالبغدوشدةلفنهها،بينهماالقربشدةليبئنبينهما؟

المتخفصمض(جوبق)اممؤ

(1)عميسبنتأسماءعنحكيماأحسنهامنفلعل،المتخلصةلأجوبةاإلىأتينافإذا

كلقالبكر،أبيبنومحمدجعفربنمححدابناهافتفاخر،طالبأبيبنعليتزوجهاأنه

ما:فقالتبينهما.اقضي؟عليلهافقال،أبيكمنخل!وأبيمنكاكرمأنامنهما:واحد

علي:فقالبكر،أبيمنخيراكهلارأيثولاجعفر،منخيزاكانالعربمنشائارأيت

هذاغيرقلحخلولها:فقاللخيار.مه!خأأنتثلاثةإنوالثه:فقالتشيئا!لناتركحبما

بديهتها.وسرعةوذكائها،فصاحتها،منالمستمدةإجابتهاببراعةفنجت.لمقئلي)2!

يتخقمأنفأرادعمرو؟ياجثتكخشوماشئل:العاصبنعمروأنومنها

البلاغةأهلئسميهوقد،(الحكيم)أسلوبفيداخلوهذا.(3)(ورمغ"حشوها:فقال

العهـارف()4(.فل)تجا

زوجهامعالحش!ةأرضالىالمهاجراتمنكانت.الخثعميةسعدبوزنمئدبنعميسبنتاسماءهي(1)

تروجهاثممحمذا،لهفولدتبكرأبوتزوجهاجعفرقثلفل!،اولادههناكلهفولدتطالبأبيبنجعفر

.7/489الإصابةانظرةعوئا،ابنهلهولدت:فيقالعلي

.4/37الكبيرالطبقات(21

.5/47الكبيدالطبقات(3)

لإيضاحابعيةانظر:،متعلقهبذكريحتملهممامرادهخلافعلىالغيركلامفيوقعلفبماخمل)العارفتجاهل(4)

مربنالنوعهذاتكرارعلالصعيديتعليقوانظر:،4/61الصعيديالمتعاللعبد،المفتاحلتلخيمس

ثحاهلةوسئماه،البديععلمفيومرة،الحكيمأسلوب:وستماه،المعانيعلمقيمرة:القزوينيالخطيبعند

،1/521الإلضاحبغيةانظر:،ألتقالبديععلمفيعذهأنورأى،العارف
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متض(الشاولمخرةالساجوب!)الأ

وقدز!غخظبكرأبيبنتأسماءقالتهكالذي،والشماتةالإيلامالإجابةمنيرادوقد

قالت:؟اللهبعدوصنعترأيينيكيف:الزبيربناللهعبدولذهاقتلأنبعدالحجاجسألها

قاطع.مخنربجوابعنهافردته؟(1)"آخرتكعليكوأفسد،دنياهعليهأفسهمذت"رايتك

عمرابنعنالروايةذلكمثل،بالملحدينالاستهزاغالإجابةهذهمنيرادوقد

الفهقولسمععتاأماصدق،:فقال،إليهأوحيأنهيرعمالمختارإن؟قائللهقالحين

.(2)!؟أ121:الأنعام1(يخدلوكئمآوليمالمحهزإل+يوصنآلشهمطينؤإن!الو:تعالى

كجواببقفبها،إقا،سؤالاتهممنالإجابةباستيلادالسائلينتعجيزمنهايرادأو

؟(3)"الشغلفيوقعت"الآن:قال.لكلأتفرغن:رجللهقالوقدالعا!،ابنعصرو

لتسمعنواحدةقلتلئنوالله:مناظرةفيلهرجليكقولطوقفبها،بلفظهابنفيهاوإما

ء(4)،واحدةسهمتماعشزاقلتلو"لكنك:فقالعشزا.

هذاوفيظنه،أوقذرهقدالمخاطبيكنلملثيءإلىالإجابةفيالجهةبتغييروإقا

منبلغمالهـقمرو:معاويةقولفيكما،والسكوتالانقطاعإلىتفضيالتيالمفاجأة

فيأدنيلا"لكنني:معاويةقال.منهخرجتإلاقطضي؟فيادخللم:قال؟ذهابك

.(")"أمنهالخروجأريدشيء

تكلمأنهمعاويةعن،5يرومانحؤالمتكتيةالمؤ؟بةالصحابةأجوبةمننرىوقد

.(6)إ؟تكلمتوهل:فقال؟المؤمنينأميرياأسكت:قالثمفقذر،رجلبحضرته

.6/145الكببرالطبفات(11

.2/19الدرر!ن(2)

عين،يوسفأحمدميوئحقيقدراسة،1،عأحمد،بنمحمدبنإبراهيم،عونأبيلابن،المسكتةلأجوبةا(3)

.م9961والاجتماعيةالأنسانيةوالبحوثللدراسات

.\عأ،المسكتةالأجوبة(4)

،\أص،المسكتةلأجوبةا(5)

.اهص،المسكتةالأجوبة(6)
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ائثالثائفصل

ئبا!خضلاجثانجش

-ص!ىح

أسم!يأنألىذولم.والخطابةهي،(1أالصحابةنثرمنلآخراالكبيرالفنهيالكتابة

المواثيق،تدخلففيهوألفممل)2(؟أعم)الكتابة(مصطلحلأنبالرسائلالفصلهذا

أما.مرسقةغيركتبوتلكوغيليها.،العمرانوكتب،المكتوبةوالوصاياوالعهو)،

إليه.ومرشلي،مرليملي:طرفينبينالمترا،الكتبمنالنوعذلكإلىفتنصرف()الوسائل

العصر،لذلكالمتقذمينالعربعندالمستعملهو)الكتابة(مصطلحان!لكعلىزد

إليه""كت!ت:يفولونلهنتراهم،(ب)الكتبوغيرهاالرسائلمنأولئككليسخونفهم

.(3)""رسالةيقولونمماأكثز""كتاب:ويقولون!"إليه"أرسل:يقولونمماأشهر

هذاعلىتقسيمهفجعلت،الصحابةكتابةعنوافئاالحديمثليكوناجتهدتوقد

الوصايا،والخوارجالفتنةكتبالجهاد،كتب،والحكمالسياسةكتب،الكتبأقدمالنحو:

الشريعة،فروعكتب،الإخوانيةالكتب،العمرانكتب،والعدلطالقضاءكتب،المكتوبة

فيالصحابةلشننذلكبعديعرفسالبحثإنثم.الصحابةتوقيعات!أالأموالكتب

لديهم.الكئبوبناء،الكتابة

الفت.هذأخي!اتبإلماعةففيهلماالكتابةفيالصحابة"سننعنحديمبمنسيأقماانظر:(1)

لفاطمة،الهجريينوالخاصالرابعالقرنينليالنثرنقد:،و"الثرسل""الكتابةمصطلحيتدأخلفي:انظر(2)

هـ،1141/طا،الرياضوالنثر،للطباعةالعلومدا!،138-137ص،الوهيبي

عندوردما"رسالة":قولهمأمثلةومن.الفصلهذافيستردالتيالمتوافرةالكثيرةالأمثلةانظر(31

محمداللهعبدأيي،للبخاريالمفرد،الأدبنظر:االمفرد،الأدبفيتحدهاآثاربعضمنزجمةألتةالبخاري

.بيروت،الاسلاميةالبشاثردار،الباقيعبدفؤادمحهدتحقيق،383ص،الجعفيإسماعيلابن
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الختبفىآكذ!11

عئمالمطلبعبدبنالعتاسولبهكتبالذيالكتابذلكالصحابةكتبقديممن

ويوصيه،اثنتينسنةأحليلهتبيلالمسلمينلحربقريشيىبنفيريخبره،إليهع!دتةغقنهؤشتلؤاخبيا

.(1)"التأفباستعدادفيوتقد!ئم،عليكوردواإذاصانغاكنتما"اصنح:الوصيةبهذه

كتبفيستظهرالتيللشماتفيهأثرولااخر،ولالهأوللامبتوركتالبوهو

الداعيةعليها،الكتابأنشئالتيالحا!إلىيعودذلكفيالسببولعلبعد.في!الإسلام

الكتابةفنونعليهااستقزتالتيالقواعدأنفيريبلاولكنه،والتخفيالمحاذرةإلى

بعد.استبانتقدتكنلمالأكرمينوصحابتهع!ألئةغليدؤ!هم!اللهالنبيلعهد

قريشإلىأرسلهالذيالشهيربلتعةأبيبنحاطبكتابالصحابةكتبقديمومن

رسولوكان-قتالهمعلىضتمالتةغقنهؤلم!لؤالرسولبعزميخبرهم،لهبأبيمولاؤسارةمع

فوخه،فأعلمهجبرشلفأتاه-قريشعنالأخبازيعميأنرئهدعاقدعللتةغقشهؤلهمم!الله

تنكبتكانتوقدفلحقاها.منهاالكت!ابخذا:وقال،والربيبعليغق!هؤلمملؤع!نمالتةالنبي

إنه:قيلوقد:ال!هيليقالفرجها.في:وقيلشعرها،فيالكتابفوجدا،الطريقعن

!لي!لاكيسير،كالليلبجي!ثمبىإليكمتوجهقد!ألتةعكقيهؤسترالنبيئ"إن:الكتابفيكان

إنهوقيل،"ؤعذهمالهمنجزفإنه؟عليكماللهلنصرهوحدهإليكمسارلوبالثهوأقسم

.(2)"رذخلافعليكم؟غيركمإلماوإما،إليكمإفانفر،قدمحمذأالنبي:"إنفيهكتب

الله.حميدمحمدتحقيق،413-1/133للبلاذري،الأشراتأنسماب(1)

دار،الوكيلالرحمنعبدتحقيق،7/86الخطيببناللهعبدبنالرحمنعبدللسهيلي،،فن*الاالروض!2)

الفاهرة.،الحديئةالكتب
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وأ،الروايةلأسسبابلعله؟كسابقهمنبترفإنهالمرشل؟هوالكتابناحدكانوأئا

بصيغةال!هيليرواهفقدبمكبيرةليستنصهفيالثقةأنعلى.والخوفصاحبهمنللعجلة

احد.إلىالروايةأصلتسيدلاالتيالتمريض

كتالبمنها،وأكملأتمصهتمالتةغقبهؤشلىالنبيحياةللصحابةأخرىكتعبتدركناثم

كالطلعله،والنصارىواليهودالمجوسمنالبحرينلأهلبالطلحالحفرميبنالعلاء

(1)س
تأخرعلىيلومهالوليد،بنخالدأخيهإلىالوليدبنالوليدكتتهوكخاب،ست.

بنفسمهخالدرواهالكتالبوهذاعتمالتةغقيهؤلمملؤ،اللهرسولطعلىالقدومفيويرغبه،إسلامه

.(2)إسلامهقصةيرويوهو

يئبئهعشبر،سنةغقيهؤك!لآوع!تمالتةالنبيإلىبهكتبإسلامهبعداخرلخالدكتابومنها

لمحمد،الرحيمالرحمنالثه"بهمسم:فيهجاء،نجرانمنكعببنالحارثبنيبإسلامفيه

اللهورحمةاللهرسولياعليكالمسلامالوليد:بنخالدمنعتمالقةغقئهؤل!لؤالثهرسولالنبي

عليك؟اللهصلىاللهرسوليابعدأماهو؟إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني؟وبركاته

أدعوهموأن،أيامثلاثةاقاتلهملاأم!ه!تيتأإذاوأمرتني،كعببنالحارثبنيإلىبعثتني

نبيه،وسنةالثهوكتابالإسلاممعالموعلمتهممنهمقبلتأسلحوافإن؟الإسلامإلى

أمرني!كأيامثلاثةالإسلامإلىفدعوته!معليهمقدمتوإني،قاتلتهميسملموالم!مان

فأسقهواتسلموا،أسلموا،الحارثبنيياركهمبائا:فيهموبعثتصحتمالتةغق!هؤل!ه!،اللهرسول

عنه؟اللهنهاهمعماوأنهاهم،بهاللهمرهمأبماوآمرهم،اظهرهمبينمقيموأنايقاتلوأ،ولم

والسلام،اللهرسولإلمتمايكتبحتىعلىدتةغقيهؤشترالنبيوسنةالإسلاممعالموأعفمهم

.(3)"وبركاتهاللهورحمةالثهرسمولياعليك

.القاهرة!العربيالبيانلجنةمطبعة،95/جابرابنيحيىبنأحمدللتلاذري،البلدانفتوحفي:انظره(1)

.27-5/26الكبيرالطبقات:انظر(21

.661-61هص،اللهحميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعةبم3)



النبيوفاةسبفتالثيالسنينتلكقيالصحابةكتبأجولينراهالكتابوهذا

زمانه،إلىصروقايكن!طولأوطال،عناصرهئمتتفقدوأوفاها؟وأنضحهاعتمالتةغليهؤسهـد!،

داعيهتكراروهوالعصر،ذلككتبقيجديدةتقذوالسردالتكرأرمنفنونعلىواشتمل

متعضدوسرد،(1)تازمتسعالكتابفيونغيهعتمالتةغل!ؤسه!الرسهمولاسمبذكرخالدتلذذ

البعد.علىولووحوارهوغاطبتهعتمالتةغقيهؤلم!لىالنبيمكاتبةفيحتاالكتابيطوذلكي

تسغا.المجموعفيكون،مرتين،و"النبي،مرةو"محمد"!مراتسثالكتابفيدااللهرسول):كلمةوردت(1)
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ولملخخصالشياشض!تث!21

الداخلئئ8السياسضخثهنيرأم

الكت!بتلكوكانت،السياسةكئبرحىقالهـتالصحابةدولةفيالخليفةكان

كانتأحوالها.وضبطنظامها،وضمان،الدولةشؤونإدارةفيللخليفةمعينخيز

تناءىماذلكفي!او!مملوالثغور،الأمصارعنالخليفةشخط!تغيبحينالخليفةصوت

يعمدونولاإليها،يعمدونوالأمراءالخلفاءوكان.وقزبمنهاتدانىأووتفد،!نها

التوثيق،زيادةفيهاالكتابةأنذلكالرشل؟أجوأفقيالمحملةالشفويةالرسائلإلى

هذافيلمايمتثلبالك!ابالمخاطبوكانيريد،وماالكاتبمنطوقإلىالأمانوفيها

برهائا،أنكرهأوأتاةكتابفيتشككمنهمأحدعننسمعلمأئاغخبومن.الكتاب

علىالكتبهذاجاءتوقدفيها،تحطماإلىواطمئنايخهم،الكتبطريقةتصديقهمعلى

يأتي:مانحو

(ةالولا)تولهـيش

وعسىوغرالم؟الأمراءتوليةا"فليفةلهتلمنالسياسةكشبفييحماماأكثركاذ

الخطاببنعمرإلىبالخلافةالعهدفيبكرأييكتاتيكونأنالشأنهذافيكتابأعظم

الرحمنالله"بسم:الكتابهذاونشخة،-الجميععناللهرضي-عفانبنعثمانبخط

استخلفتقدفاني...بعدأما:المسملمينإلىقحافةأبيبنبكرأبوبهغهدماهذا،الرحيم

.(؟)"هنمخيزاآلكموأ،الخطاببنعمرعليكم

بنعمروإلىللشأماهتياجهعندكتابهأيضاوالعملالولايةفيالضديقبهكتبومما

مرة،ولأقىع!1لتةغقيهؤلمملاللهرسولكانالديالعملعلرددتكقدكنمثإني":العاص

.3/294لملطبري،والملوكالرسلتاريخ(1)
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ثم،وييتهفقدعلىلتةغقهؤل!لؤ،الثهرسول!لمواعيدإنجازا،عمانإلىقئعثكاخرىلكوسماه

إلا!أمنهوقعادكحياتكفيلكخيرهولماأفرغك-أناللهعبدابا-احببتوقد،وليته

.(1)"إليكأحمبفيهأنتالذيي!كونأن

فقد،قدرهمحقولاتهمالصحابةمنالخلفاءقذرعلىلآيةالكتابهذافيإن

معهوتلطقه،الحديثفيلهوليقته،صالعابنعفزوعاملهالخليفةبكبرابيتكنيةقرانا

نأإلاغضبرومنكانفما.إليهيصرفهأنيريدالذيالجديدالعملفيلهتحبيتا؟الطلبفي

،الإسلامسهاممنسهم"إرا:فيهآخربكتابفأجابه،الجئمبكرأبيأدبإسارفيوقع

نإسيتابهفاريموأفضقها،واخشاهاأشذهافانظرلها،والجامعبها،الراميالثهبعدوأنت

.(2)"النواحيمنناحيةمنجاءك

وبينوبينه،ولاتهوبينبينهأ!لكاتيجمافتكثر،مدتهوتهمطول،الخلافةعمرويتولمط

،(3)عبيدةأبيوتوليةالشامعنخالدبعزلفيكنب،وعرالمالأمراءبتوليةويكتب،رعيته

لتهمةموسىأبيوتوليةغزلهفيه،ال!بهمصرةعلىواليهشعبةبنالمغيرةإلىبكتابويرسل

أميزا؟موسىأبافبعشت؟عظيمنبأبلغنيقدفإنهبعد!"أما:ولهنيه،البصرةأهلبهارماه

بنعمارإليكمبعثتإنيدا:الكوفةأهلإلىويكتب،(4)"والقخل،يدكفيماإليهفسلم

شقتمااليمانبنحذيفةووليتووزيزا،معلئمامسعوبابناللهعبذوجعلتأميزا،ياسر

معاويةبتوليةويكتب،(5)"شقىوماالفراتحتينىابنعثمانووثيتوراءها،وماخلةلي

قوةولاحول"لا:قولمنبالإكثاروينصحهافتتحها،هوإنقيساريةعلىسفيانأبيابن

النصيرلما)6(.ونعمالمولىنعمومولانابمورجاؤناوثقتنارئناأدته،بالثهلاإ
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أمرائهمإلىالخلفاءمنالموخهةللوصاياموطئاذاكإذالتوليةكتبوكانت

قيشولىخلافتهبدءفيعلثاأنهذامنخيرا؟بالرعيةويوصونهمأنفسهمفييوصونهم

منمعهبكتابوأمر،عليه!م!لجفالمشبرصيددخلهافلمامصر؟علىعبادةبنسعدابن

بنسعدبنقيشإليكمبعفوقد...":فيهن!يمخفمماأهلها،علىفقرئالمؤمنينأمير

لمحسنكم،إلىبالإحسانأمرتهوقد.الحقعلىوأعينوه،وكانفوه،فوأزروهاميزا،عبادة

وأرجو،هديهأرضىممنوهووخواضكم،بعوامكموالرفقمريبكم،علىوالشد؟

.(1)"...ونصيحعتهصلاخه

الوالي(غقلصولالم

المؤمنينأميرديدنكانتولعلها،كثيرةأموليفيالصحابةديدنكانتالوصايالعل

وهوبكرأييبنلمحمدكتبهالذيعهدهففي،عماثهيو؟وهور!كلكتةطالبأبيابنعلي

بينماوصيةعشرةتسعبلغت،الطيبةالكريمةالوصايامنجملةنقرأمصرولايةيوليه

)أصولموهو:الا،السياسيةالصحابةكتبشؤونمنمهمشأنفيرأسولهي،ونهيأمبر

الوألى(.غقل

والعلانية،السزفيومخافتهالثهبتقوىعامقهمحمذاعلييوصيالكتابهذافي

ما"هذا:فيهكتبفقد،بينهموالمواساةالعدلقوامه!اسيرةالناسفيةري!سلابويوصيه

الله،بتقوىوأمرهمصر:ولاهحينبكرأبيبنمحمدإلىالمؤمنينأميرعليالثهعبدغهذ

المسلمين،علىوباللينوالمشهد،ال!غيبفيغؤخلالدهوخوف،والعلانيةالسرفيوالطاعة

الظالم،علىوبالشدة،المظلوموبإنصاف،الذمةأهلعلىوبالعدلالفاجر،علىوبالغلظة

المجرمين.ويعذلبالمحسنينيجزيوالله،استطاعماوبالإحسان،الناسعنوبالعفو

المثوبةوعظيمالعاقبةمنذلكفيلهمن!ف؟والجماعةالطاعةإلىقتقهمنيدعؤأنوأمره

.4/945والملوكالرسلتاريخ!1)
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تجبىكانعماماعلىالأرضخراجلمجبيئأنوامره،كئقهيرفونولا،قدزهيقدرونلاما

تقسمونكانواماعلىأهلهبينيقسمهثملهنعيه،يبتتنولامنه،ينتقعسلاقبل؟منعليه

القريبوليكن،ووجههمجلسهفيبينهميواسيوان،جناخهلهميلينوان،قبلمنعليه

يتبعولا،بالقسطيقوموان،بالحقالناسبينيحكمأنوأقرهسوأء.الحقفيوالبعيد

وأفزهطاعتهوآثراتقىمنمعثناؤهجلاللهفإن؟لائملومةغؤخ!الدهفييخافولا،االوى

.(1)"سواهماعلى

فيأوجزالخطاببنعصرفإنيفعقه،أنالوالياعلىفيمافصلقدعليكانوإذأ

أبابعثتكاقدفإنيبعد،"أما:وفيهالجديد،والتهمموسىأباخملهالبصرةأهلإلىكتاب

عنوليدفععدؤكم،بكموليقاتلقويكم،منلضعيفكمليأخذ،عليكمأميزاموسى

.(2)"طرقكملكمولينقي؟بينكمليقسمهثمفيئكم،لكموليحعيئذفتكم،

الأذىمنالطريقوتنفية،هتم!هلوالمال4وإحصا،الذقةوحمايةوالجهاد،،العدل

منإيماءة"الطريق"تنقيةوفيعمر،الخليفةعهدفيالواليعملخلاصةتلك،والعوائق

وإيماءب!حوائحهم؟وتقضى،الناسحياةتنتظمباستيفائهاكثير؟،صغير؟أعماليإلىعمر

بكبيره.يعبأكماالعملمنبالصغيريعبأكانعمرأنإلى

الصغ!يز،الواليأعماذعمرفيهلهيستكملؤليأنبعدموسىأبيإلىآخركتابوفي

يذا،يذاواجعلوهم،قا!فلاوأخيفوا..نهار.ن!مساعةولوالحدود"أقئموالكبير:منها

غير؟منهمرجلأنتف!نما،بنفسكأموزهموباثز،المسلمينام!رموعذليخلآ،ورخلآ

.(3)؟ألمجأثققهمجعلكاللهأن
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(ةالولا)مراثبس

لا،محاسبةأورقابةبغيريتركوهمثمعماقميبعثواأنالصحابةدأبمنيكنلم

يوممعروفةالوليدبنخالدمععمروقصةقذقته،ولاالأميرتقدأذلكمنيمنعهم

فأعطاهنعليهاقتسمإنهحتى،قسمينماتهيقاسصهأنوأمره،عبيدةأيإلىعمركتب

وكان"ماثهخالمعلىرددتلو،المؤمنينأميريالعمر:قيلوقدنعلآ،منهوأخذنعلا،

.(أبذا)1عليهأردهلاوالفه،للمسلمينتاجرأناإنما:فقال-الفاأربعين

فرقرآهإذأيضاالعاصبنعمرومعفعلهبل،وحدهخالدمععمرذلكيفعلوأ

فكتب،الناسوبينبينهيعدلفلمبيتطفيعمربنالرحمنعبدعلىالحدفأقام،المعاملةفي

فيه:جاء،بالعزلويتهلليه،ويلومهفيهيوئخهغليطا،عنيقاكتاتاالمحنقاتغينماوهوإليه

فعجبت.العاصيبنعييالعاإلىالمؤمنينأميرعمرالدهعبدمن.الرحيمالرحمنالثه"بسمم

بدرأصحاتفيكخالفتقدإنيأقا،عهديوخلافيعليولجراتكالعاصيابنيالك

تلوثت،قدبماتلوثت!فأراك،عهديوإنفاذعنيلجرأتلئ!طواخترتكمنك،خيرهوممن

فىرأسهوتحلق،بيتكفىعمربنالرحمنعبذتضرب؟!عزثكوممييعازلكإلاأرانيفما

تصنعمابطتصنع،رعيتكمنرجلالرحمنعبدإنماأ؟يخالفنيهذاأنعرفتوقد،بيتك

منلأحليقوادةلاأدطعرفتوقد،المؤمنيناميرولدهو:"قكولكن؟المسلمينمنبغيره

قتب،علىعباءةفىبهفابعثهذا،كتابيجاءكفإذابمعليهدلهيجبحق!عشديالناس

.(2)"عنصماشوءيعرفحتى

صاحبوكأنلقختا؟""فعجبتقولهفيالكتابهذامطلعفيالقخلةفاءفيوإن

بهذهالحديثإليهفابتدر،كلمتينأوبكلمهولوللمخطئإمهالانفشهتطيقلاالكتاب
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جعلتوقد.الفاءعليهدلت،قالهلويوذكانطويلاشديذاكلاماقبلهااخفىوكأنهالفاء

وغضبته،وعنفوانهوبألي!هحزمهبكل،العاصولبنع!روامامماثلةعمرصورةلفاءالالذه

بلأغته.علىبلاغةالكتابفيفزادت

لمماعليهالكوفةأهلادعىنيح-دعسماأدرالثوما-سعليمعفعلهاقدإنهبل

قصزابنيتتماانك"بلغنيعمر:ليهإفكتبسعد،قصزسئماهقصزابنىانهإليهونسمبوايقل،

ولكنه،بقصركفليسباتا؟الناسوبينبينكوجعلتسعد،قصزويسمى،جضتااتخذته

تمنعباتاالقصرعلىتجعلولا،وأغلقه،الأموالبيوتيليممامنزلأمنهانزل.الخسالقصر

إذاداركمنوكرجكمجلشكليوافقوا؟حقوقهمعنبهوتنفيهم،دخولهمنالناس

(1)
."خرجت

البصرةوالىعباسبناللهعبدفيعليإلىالدؤليالأسودأبوكتبالوالىمحاسبةوفي

فرد،يستجوبهعبالمبىابنإلىعليفكتب-خصومةعباسوابنالأسودأبيبينوكانت-

ضابط،يديتحتلماوإني،باطلبلغكالذين!فبعد،"أما:الكتاببهذاعباسأبنعليه

.(2)"والسلام،الظنونتصدقفلا؟حافظولهلهقائم

وفيم؟اخذتأينومن؟الجزيةمنأخذتمافأعلفنيبعد،أما":عليإليهفكتب

(3)(ي
وصعت\

منززأتهانيبلغكماقززأةتعظيقكفهمتفقدبعد،"أما:عباسابنإليهفكتب

.(4)"والسلام،عنهظاعنفإتيأحببتقنعملكإلىفابعثالبد،هذااهلمال
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الغزر(مح!)سياسئهم

معيخفظةكفها!رهمبكنولم،وع!المالخلفاءبينتئرىالكتبكانشاالنحوهذاعلى

أوانعنهمالمطاعنء!دووشمعتهموفارهمعلىحريصينكانواإنهمبل،وحسبالعمال

فيكأخالدوكان-الوليدبنخالدعزلفيالأمصارإلىالخطاببنعمركتبفقد،العزل

نأفجفت،بهفتنواالناسولكهمن،خيانهولا،شخطةعنخالداأعزللم"إنيوالبصر:السمع

،(1)"فتنةبقزضيكونوأوالا،الصانعهواللهأنيعلمواأنفأحببت،بهويبتلواإليهيوكلوا

لاغ!ؤخ!اللهأنذلك،التوكلمعنىالرعيةقلوبفييغرسأنعلىالخليفةغزأإنه

عنيحامىأنعمر:رايفيالسلطانعملمنذلك.بالحقينصرإنهبل،بالخلقينعر

عليهم.ديتهميفسدقدماكلويجنبهم،عقيدتهمعنويدفعالناسإيمان

سياسةوتلكويسفونهم،يواسونهمالولاةمنالمعزولينإلىيرسلونربماوكانوا

من.كرامتهمعلىوحرضاالأمراء،لهؤلاءوفاة،الصحابةخلفاءسياسةمنحكيمة

النخعيالأشتروإقامةمعر،عنعزلهبعدبكرأبيبنمحمدإلىعليكتابالرسائلهذه

ذلكأفعللموإني،عملكإلىالأشترتسريحيمنموجدتكبلغنيفقدبعد،"أما:مكانه

سلطانكمنيدكتحتمانزعتولوالجذ،فيلكمنيازدياداول!الجهاد،فيلكاستبطاء

،(2)الكتاباخرإلىلما،منهولايةإلطظواعجب،المؤونةفيعليكأيسرهومالوثيتك

الرعية،رضاءإلىمنهاجانبفييجنحكانفقدعمالهعزلفيعثمانسياسةأما

وكان.يكرهونالذيالواليوخفع،لمجبونالذيالوالياخئيارفيرغبتهمعلىوالنزول

بنالوليدعز!فيالكوفةأهلمعذلكفعل.بالمؤمنينللرأفةمؤيزارحيتمار!عتهةعئمان

وكتب،اجابهمموسىأباوطلبواسعيدمناستعفؤهلماثم.عالعاابنسعيدوتوليةعقبة

.4/68والملوكالرسلتاريخ(11
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لأفرشنكمواللهسعيد،منوأعفيتكم،اخترتممنعليكمأمرتفقدبعد،"أما:إليهم

لاأحببتموهشيتاتذعوافلابحهدي؟ولأستصلحنكم،صبريلكمولأبذلنمجزضي،

فيهانزذ؟منهاستعفيتمإلافيهالفهيعمىلاكرهتموهشيشاولا،سألثموهإلافيهاللهيععى

.(1)"ةححعليلكميكونلاحتى،أحببتمماعشد

عصرفيالإمارةتكنلم؟وحكمةإعذاليوأفيصببى،وأفي،السياسةفيسماجةفأفي

صلاخاكانهمتإن!،الناسرقابعلىم!لطاسيقاولااستبدادأ،ولاطغياتا،الصحابة

ذلك.إرادةكان!بالأحرىهيأو،ورحمةوعدلا،كفهاوجلتماكلها

العهللممن)الاستعفاء

يستعفيكانمنمنهمفإن؟العزلينتظرونيقعدونيكونوالمأنفشهمالولاةأنعلى

ك!كرعلىوالتاكانمقرنبنالنعمانأنالخبرففي،إليهبهذاويكتب،الولايةمنالخليفة

وتعالر؟لهتلونمومسةجمبهوإلىشابرجليكقثلكشكر،ومثل"مثليعمر:إلىفكتب

.(2)"المسلمينجيوشمنجي!ثبىإلىوبعثتنيك!كر،عنعرئتنيلمااللهفأنشدك

كتبأنهشعبةبنالمغيرةعنوردماعليها؟الرأوبارعالاستعفاءات،طويفومن"

رأيتن!ف،قريسليوشيفت)2(،عظميودقليهمني،كبرتقدف!نيبعد،"أما:معاويةإلى

همشك،كبرتانهفيهتذكركتابك"جاءني:معاويةإليهفكتبفاعزلني")4(.تعزتنيأن

إلاخيزاأصبتماولعمريلك،شنفتقريشاأنوتذكر.غ!ركععزكأكلمافلعمري

لهنقدمخادغاتكوإن،ش!فعتكفقدصادقاتكن!ف،فعلتفقد،أعزلكأنوتسمألني.منهم

.!5)"خدعتك

.4/336والملوكالرسلتماريخ(1)

.4/621والملوكالرسلتاريخ(2)

."شنف:العرب"لسانأبغضهإذالهشيف(3)

.5/331والملوكالرسلتاريخ!4)

.5/331والملوكالرسلخل!ات(5)
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القوم(وجوه)ملاي!نش

منالهيئاتذوييكايبونقدأنهمالرعميةاسترضاءفيالحكيمةالسياسةهذهومن

فمما،شخيمتهمل!يوخمرتهم،يطفئبماالدولةنظامعلىبأشهميخشىومن،الرعية

الزنوجمنلهعبيدفيها،لمعاويةأرضبىمنقريهمبأرضسالزبيربناللهلعبدكانتأنهيروى

تمنعلمإنمعاويةيافإنهبعد،"أما:معاويةإلىفكتب،اللهفعبدأرفيفدخلوايعمرونها،

أبنهإلىدفعهالكتابكلمعاويةوقففلما."شأنولكليكانلىالا،أرضيمنعبيذك

!أعندكوآخرهعندهأولهجيشاإليهتنفذأنأرى:قالترى؟ما:لهقالقرأهفلمايزيد،

"وقفت:وكتهـبوقرطالس،بداوةعلي؟ذلكمنخيوعنديبنييا:قال.برأسهيأتوك

قئنةوالدنيا،ساءلثماوالدهوساءني!تمالتةغلظؤل!ملؤ،اللهرسولخوارفيابنياكتابكعلى

فيه،عليوأشهمهدلتوالعبيد،بالأرضرقمايص!فنعلىكتبتوقد،رضاكجنبفيعندي

كتابعلىللهاعبدوقففلما."موالسلا،عبيدكإلىوالعبيد،أرضكضإلىلأراولتض!

الذيالرأيعدتمفلا؟بقاءهاللهأطا!المؤمنينأميركتأبعلى"وقفت:إليهكتبمعاوية

ابنهإلىرماهالفهعبدكتهابعلىمعاويةوقففلما.داوالسلام،المحلهذاقريشمناحله

الدواء)1(.بهذاداوهالدأءبهذارميمتطإذابنييا:فقال.وجههأسفرقرأهفلمايزيد،

تشأتالتيالسياسةتلكأدتة!تكتة،قعثمانعنهذهالجلمشياسةوليثمعهـاويةفلعل

فيهم،المنةوذويالقومرجالاتكبارمنزفطاعنهوارضت،سلطانهفيلمعاوية

الرعيس(احوالبع!)مت!ا

ليقفوا،برعيتهمتنقطعلاعسلةعلىكانوأانهمالصحابةععرفيللخلفاءيحقدومما

خطيرشيءبكلإليهميكتبونعتماالموكان،ولايتهمفييجذاويحلثمماالأمرجليةعلى

يخبرهالخطاببنعمرإلىكتبمعاداأنيروىفمماهيبتها؟منينالاوالدولةتضئى

إبراهيم،لفضلاأبومحمدثحقيق،302ممحمد،بنعليبنبكرأبي،الحمويحجةلابن،لأوراقاثمرات(11

هـ.الم26بيروت،العصريةالمكتبة
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بوفاةالعا!سبنعمرواليهكتبثم،(1)هيفويعزيهالشامعليواليهمعبيدةابيبوفاة

علوخطزهمقوبمفتنةلمجذرهعثمانإلىمعاويةوكتب.(2)هل!أرليرىأيابم؟بعدنفميهمهمعانم

.(3أبلدتهمنإشخحاضهمإليهويطلب،الدولةبنيان

وصدواعتراضللمذالفين،،للفتنالعئمالمناستباقالكتابهذأمئلوفي

الأمر.استفحالقبلالوقايةسياسةمننولحوهوتفشو.أنقبللشبهاتهم

مندأهيةقيسىوكان-سعدبنقيسمنعليإلىكئابمعاويةكتابنقيضوعلى

سألوهبمعر،يخزبتاأهلمنيبايعوأ،أمعتؤلينقوبمأخبارعلىلياللعه-الربدواهي

الكفررفيالرأيبأنقيس!إليهفكتب،رأيهمفيرواالناسأمريس!تقيمحتىعنهميكفأن

.(4)مهبيأتيأنتعالىالثهعسى،حربهميتعخللاوأنعنهم

ا!فئ(عمومالى)الكتابش

الأمةإلىغمركتبفقد،الأمةعمومإلىبالكتبيبعثواأنسياستهممنوكان

منليحذرهاالرعئةعاقةإلىعثمانوكتبالخمر)5(،بمثربحدواقويمتعييرعنينهاها

السياسةإلىالصحابةنظرةفيأصيلأخلاقي4جزالكتابينهذينوأمثال.(6)الابتداع

المصالخلهميرعىمثلما،دينهمفيالناسمصالحرعايةالخليفةعلىيجبوأنه،والحكم

الدنيا.في

.273ع،للأزدي،الشامفتوحانظرة(1)

،427-273ص،للأزدي،الشامفثوحانظر:(2)

.4/428والملوكالرسلتاريحانظر:(3)

،1/972الأزدي،النسائي،الخراسانيقئيبةبنمخللبنحميداحدأي،زنجويهلابن،الأموالكتابانظر:(4)

،الرياض،الإسلاميةوالدراساثللبحوثفيصلالملكمركزلهاض،ذيبشاكرالدكتورتحقيق

هـ.1416/ط

.1/97والملوكالرسلئاريخانظر:(5)

.529عر،الشاسبةالوثائقمجموعة!6)



الذفكل(اهل)معاملش

بأرضالمقيجبنالذقةأهلمعاملةمنهجالصحابةعهودفيالسياسةفروعومن

اسلمواالنصارىمنقوبم:النجرانيينرعاشبىأهلإلىلعمركتابانايديناوبين.المسلمين

وإلاأخركا،مرةالإسلامإلىوالرجوعالتوبةإلمافدعاهمالنعرانية،إلىارتذواثم

سياستهم،قيثابتااساساكانوذلك،مسلمإلاالعربجزيرةفييكونلاف!نه،أخرجهم

رعاشبىأهلإلىالمؤمنينأميرعمرمن،الرحيمالرحمنالله"بس!معمر:إليهمفكتب

،مسلمونأنكمزعمتمفإنكمبعد،أماهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمأحمدفإنيبمكلهم

حسنة.مححبةونصاحبه،ارتدا؟هيفزهلاويصلحمنكميتبمنوإنهبعد.ارتددتمثم

ممنبريئةذمتيفإنالنصرأنيةإلاأبىفمن.منكمأسلممنوليبثيزتهلكوا،ولافاذكروا

.(1)"بنجرانالنصارىمنالصومشهرمنتبقىعشزاوجدناه

حينإلىأماتهملهميضمنكتاتاإليهموكتب،أجلاهمالنصرانيةإلا؟لؤافلما

وكثب،يخرجحتىأرضهافييعيشمنحمايةفيالإسلاميةالدولةلسياسةإنفاداالجلاء،

لهمكحببمالهموفاء؟المسلمينمهـنأحديفزهلا،اللهبأمانآمنمنهمسار"من:لهم

منفليوسعهم،والعراقالشا!أمراءمنبهمروافضنبعد،أمابكر.وأبوالشبيمحمد

أرضهم،مكانلهموعقبة،اللهلوجهصدقةلهمفهوذلكمناعتمل!أا!ف،الأرضحزث

.مغرمولاعليهملأحليسبيللا

اقوالمفافهم؟ظلمهمقنعلىفلينمزهم،مسلمرجليمنحضرهمفعنبعد،أما

غير،.يقدمواأنبعد!مشهزأ،وعشرينأربعةمتروكةعنهميتهموجلي،الذمةلهم

.(2)"عليهممعتذىولا،مظلومين

.192ع،السياسيةالوثائقمجموعة(1)

؟231ص،السياسيةالوثائقمجموعة(21
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هذاعلىداخلها،منالدولةي!ديرونالصسحابةمنالخلفاءكانالتدابيرهذهلث!بف

الدولةنظاميدرسأنأرادبمنيجدلأنهعلى،السياسيةكتبهمفينتلوهالذيالنحو

الخطبعلىولاوحدها،والكتبالرسائلعلىيقتصرلاأنالصحابةعهدفيالمسياسي

وفقههوأصولهوتاريخهأدبهفيالقديمالعربيالتراثهذابكلالإحاطةيلزمهبلوحدها،

وهي،فحسبالصحابةكتبفيالسياسيةالآثازهنانتتتعإنماونحن.جراوهلموأنسهمابه

.بحالالوقتذلكفيالسياسيةالصحابةلنظريةكاملأتصويرات!ضمنلا

رجيس،الخاالسياسشفثفربآ

التيللدولةالخارشيةالسياسةمنجانتاتصورالتيبعفالكتبلناوقعتلقد

قبيليهجرةتلقهالخطاببنعمرأنذلكمن،الصحابةامرهاعلىويقوميحكمهاكان

كتائاعمرإليهفكتببمقلكهمشلطانتحتليكونوا،الرومإلىالشآميةال!عربقبائلمن

فيه:قال،(بالمثل)المعاملةالمسماةالكبرىالحديثةالدبلوماسيةقواعدإحدىمتضمئا

إلىلننبذنأولتخيرجنهفوالثه،دازكوأتىدارناتركالعربأحياءمنحتاأنبلغني"إنه

.(1)الرومملكفأخرجهم+"ليكإتنخرجتهمثم،النصعارى

عننفاخا!المساومةأوالضظوسائلمنناجعةوسيلةالخليفةيستد!ملوبذلك

وخزماته!ا.هالخدوليوحراسة،الدولةهيبة

والمطعقبةبنالوليدأن،العربجزيرةخارقيلسياستهمقفقنايكملمماولعل

فيهمفكتب،عليهصالخكانقنإلافلابؤأ،الإسلامعلأجبرهمالشامعربعلىعمر

فدغهم،الإسلامإلافيهامنهميقبللا،العربلجزيرةذلكانما"عمر:فأجابهعمر،إلى

أسلموا")2(.إذامنهمواقبلوليذأ،ينطروالاأنعلى

.4/55والملوكالوسلتاريخ(1)

.4/55والملوكالرسلتاريخ!21



وقد،تبينمثلمافحسبالعربجزيرةفيمنحصزاكانالنصارىإخراجأنفالمعنى

اما،(1)العربجزيرةمنالمشركينبإخراجعلىد!ةغ!يهؤلمملؤالرسوللأموامتثالاعمرفعله

رعايتهمحقعليهاواجتاترى،الدولةأبناءمنطائفةكانوأفإنهمالمهمعةتلكسوىفيما

شؤوفهم.فيوالنظيروحماييهم

كانشاقلىإنهبلكفها،خرفاولاكلها،يحهمذةتكنلمالدولمععمرسياسةأنغير

ماجميلومن!الأذىوكفالجوارح!تنمرأعاةعنتيمورسائلوموادعةملاينةفيها

الرومملكأنالطبريعندجاءفقد،الروموملكعمربينمتداولةكتبذلكفييروى

إليهفكتب،كنهالعفمفيهايجتمعكلممعنوسألهوقاربئ،عمروكاتحبالغزو،ترك

كلها.الحكمةلكتجتمغلها،تكرهمالهمواكرهلنفس!ك،تحمبماللناس"أج!بعمر:

كلهاإ)2(.المعرفةللئطتجمتع،يليكبماالناسواعتبر

كلمنالقارورةهذهلياملاأن:بقارورةإليهوبعث-الرومملكإليهوكتب

الدنيا"أ3(.منثيءكلهذا"إن:إليهوكتب،ماغفملأهاشيء،

مجيانا،يرىفيما،الحقأصابع"أربع:إليهفكتب؟والباطلالجقبينما:إليهوكتب

.(4كاايعاتنلمفيمابهيستمعكثيزاوالباطل

إليه:فكتب،والمغربالمشرقوبين،والأرضالسماءبينعمايسألهإليهوكتب

مبسوطا؟)5(.طريفالوكانللمسمافر؟عامخمسمائة"مسيرة

.2/3011ال!خاريصحيحانظر:(1)

.4/952والملوكالرسلخل!ات(2)

.4/952والملوكالرسلتاريخ(3)

.4/562والملوكالرسلتاريخ(()

.62،/4والملوكالرسلتاري!(5)



يوقعالرومداهيةأرطبونإلىالعاصبنغمروكتابالخارجيةالسياسةهذهومن

إليهكتبقدأرطبونوكانعظيتما،جتذألقتالهأعدأنهعلموقد،أصحابهوبينبينه

والله،قوميفيمثليقومكفيأنت،وتظيريصديقيإنك:لهوي!فولوششميلهيطريه

منقبلكالذينلقيمافتلقىتغترولافارجع،أجنادينبعدشيتافق!طينمنتفتتحلا

الخطاببنعمروكان،الدواهيمنداهيةعمرووكان-لكلامهعمروي!بةفلم.الهزيمة

عمرو:فأجابه-العرببأرطبونالرومأرطبونرقينا:وخمعهأرطبونمكربلغهإذيقول

فضيلتي،تجاهلت،يخضلةأخطأتكلوقومكفيومثلينظيريوأنت،كتابك"جاءف!ا

لوزرائه"وفلاتاوفلانافلائاعليكوأستغديالبلاد،هذهلهنتحصاحبأنيعلحتوقد

.(1لما)وبينهبينيفيماونينظروا،كتابيفأقرئهم-

أيامفيالشاملغزويستعدالرومصاح!تانبلغهلمالمعاويةعزيزكتابولدينا

لئن"تالئه:ويتوغدهيهذدهإليهلهنكتب،الفتنةمنالمسلمينبينوقعمامسحتيلى،عفين

فلاخعلن،إليكمقذمتهو!ونن،صاحبيلأصالحنعرمكمنبلغنيماعلىتمفت

ولأردئك،الإصطفلينةانتزاعالملكمنولأنتزعنكسوداء،خممةالتخراءالقسطنطينية

الذوابل")21.ترعىالأرارسةمنإزيسا

ظل،لاجنادينأقامملماالعابنعمروانالموضعهذأفيالطبرفيروىوفد،3/606والملوكالرسلتاريخ(1)

يريد،مافابلغهرسولم،كأنهعليهفدخل،بنفسهأمزهفولن،الرسلتشفبهولاسفطةعلىلأرطبونيقدرلا

للذيإنهأولعمرو،هذا)نوالله:نفسهقيأرطبونوقالاراد.ماعرفحنىحصولهوتأول،كلامهوسمع

:فقالبفتله،فسازهخزسيادعاثم.قئلهمنعليهمأعظتمبأمبرالقوملأصيبكنتوما،برأيهعمرويأخذ

مافأما،منكوسمعتمنيسمعتقد:فقالعمرولهوفالن،فاقتلهبكمرفإذا،ا!كوكذأمكانففماخرج

؟أمورهويشهدنا،لنكانفهالواليهذامعالخطاببنعمربعثناعمثر؟منواحدوأناموقغا،منيوقعفصدقلته

يروهلمدانوالأمير،العسكرأهلرآهققدأرىالذيمثلعرضتالذيفيرأوافإن،الآنبهمفأتكفارجع

إلي.نردهفلانالمطاذهب:وقال،فسازهرجلأودعا،نعمفقال.امركرأسعلىوكنت،مأمنهمإلىرددتهم

الروكلوعلملمثلها،يعودلاأورأىعمروفخرج،بأصحابكفجئانطلقلعمرو:وقالالرجلإليهنرجع

عمرو!للهعمرو،غلبه:فقالعمز،فبلغت!الخلقأدهىهدا،الرجلخدعني:فقال،خدعهقدبانه

اهلبلغة:آتجرزةوالإصطفدينة.الفحموهو،الحمممفرد:والخففة.2/535للخالابي،الحديثغريب(2)

ولدوهو؟ؤتل،جمع:والذقابل."أرس:العرب"لسانالفلأح:وا!زشلى."أصطفل؟العرب"لسانالشالم

،"دبل:العرب"لسانالكبارراعيمنأوضعراعيهالأنالعحغارخمئ!وإنماوالحمار،الخنزير
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الجفادنئ!تح!21

الؤدة،ختلترأم

عتمالتةغقهؤكهملى،النبيوفاةبعدالصحابةفتحهالذيالجهادباتالردةحروبتقد

الفؤادحديذصلئافيهابلاإذ؟خلافتهفيالكبرىبكيرأييقنقبةالحصرسبيلعلىوتقد

ارادمالهالثهأتموقدعنها،يتوانىفلابغيتهيعرفشجاغامجقداقابداكما،يلينلاقوتا

الفتحبعدالثافطالفتخعملهوكان.والمسلمينالإسلامبهونصرمؤززا،نصزأفنصره

منهاخارجون-العرببجزيرةالناسلهمدانوقد-المسلمينبأنوالإيذان،الأول

.لأرضافيتحازكؤتغالىاللهدينلينشروا

عهدعهدهوكتاب:كتابانالمرتدينقتالفيبكيرأييطريقةعلىالكتبهذهوأدذ

يسلم.لمومنمنهمأشقتمقن:الأمانفيالناسإلىبقثهوكتابالأجناد،أمراءإلىبه

فحسب.4الأسمافيهاغ!رتواحدب!نسجةمنوالكتابان

تحذواوأنغرؤخ!،اللهبتقوىفيهأمرهمفقدالاخنادأمراءإلىبهعهدالذيكتابهأقا

أجابوافإن،الإسلامإلىلهنيدعوهمالناسإلىيعدرواوأن،سبيلهفيوالجهايتعالىاللهأمرفي

وجلعرقالئهاالسرائراضا.يعلنونماإلاشيءمنالناسليمةفيلهموليس!أقاتلوهموإلا

يعرفونه،ليسهموامنفيهميدخلوالاوأنخ!آ،بالمسلمينيستوصواأدنوأمرهمالمتوليها،

بعثهفيمنبعثهحينلفلالرعتمالتةغليهزسملؤاللهرسولخليفتمبكيرأببمنعه!"هذا:وصورته

وعلانيته،سركله،أمرهفيألدتطاعماالدهي!تقيأنإليهوعهد:الإسلامعنرجعمنلقتال

نأبعدالشيطانأمانطإلىالإسلامعنورجععنهتولىمنومجاهدة،اللهأمرفيبالجدوأمره

غارتهشنيجيبوهلموان،عنهمأمسكأجابوهفإن،الإسلامبداعيةفيدعوهم،إليهميعدر

ويعطيهمعليهممافيأخذلهم،والذيعليهمبالذيينبئهمثمله،يقرواحتىعليهم

غؤقلاللهامرإلىاجابفمن،عدوهمقتالعنالمسلمينيردولاينطرهم،لالهم،الذي



جاء!بالإقرارعلىبالتهكفرمنيقاتلدمانما.بالمعروفعليهوأعانهمنهذلكقبللهوأقز

به،استسرفي!بعدحسيبهالثهوكان،سبيلعليهيكنلمالدعوةأجابفإذا،اللهعندمن

شيئاأحدمنيقبللامراغمه،بلغوحجثكان،حيثوقوتلقتلالثهداعيةيجبلمومن

عليطاللهأظهرهفإن،قاتلهابىومنوغفمه،منهقبلوأقرأجابهفمن،الإسلامإلاأعطاه

يبفغناه.ف!نه؟الخمسإلاعليهالثهأفاءماقشمثم،والنيرانبالسلاحلهتلةكلمنهمقتل

هم؟ماويعلمي!رقهمحتىخشؤافيهميديخلوألاوالفساد،العجلةأصحابهيعنعوأن

فيبهمويرفق،بالمسلمينيقتصدوأنلهتلهم،منالمسلمونيؤتىولئلاعيونا،يكونوالا

حسنفيبالمسهملمينويستوصيبعضر،عنبعضهميعجلولا،ويتفقدهم،والمنزلري!لا

*(1)"القولولينالصحبة

بل،الناسإلىالإعذارفيالعهدجهذابكرأبويكتفلمالحربتلكوطيسحميئفلما

دعوةنسختهاوفي.عنهرجعأوإسلامهعلىمنهمأقامقن،القبائلإلىكتمابنفسهكتب

أوصيكمإنني"ألابكر:أبيكقول،الخشنةوالموعظةبالحكمةبكيرأبيمنالإسلامإلى

يؤمن!قنأنهعلمتمفقدعحللتةغقيهؤلمم!،محمدنبيلبهجاءماألىوأدعوكم،الثهبتقوى

يصذقهولم،ضائعفهواللهيحفظهلم!ومن،خائففهواللهيؤمنهلمومنضاذ،فهوبالله

.مخذولفهوينصرهولم،محرومفهويرزقهلموقن،شقيئفهو4يسعدأومن،كاذبفهو

المهتد،فهواللهيهليقنفإنه!حتمالتةغق!ؤشتتم؟نبئكمبهجاءا!بو،ربكمأللهبهدىفاهتدواألا

.(؟)"اذشرمولئالهتجدفلنيضللومن

وهو،جندهمنبأميرفيهمتغثقويمكلإلىبكبرأبيمنعامكتابالآخروالكتاب

أجاتقنبالحقالله"فهدى،بالحقبعثهاللهوانالنبيرسالةبيانفيهعظيمطويلكتاب

.252-3/152والملوكالرسلتاريخ(1)

.473!،السياسبةالوثائقومجموعة،17عس،للواقدي،الردة(2)

"52



ثموكرفا"،طوغاالإسلاأصارحهمتىفعنه،أعرقنب!ذنهالثهرسولموضرلب،اليه

اية،غيرفيكتابهفيبوفاتهاللهأخبروقد،عليهماقضىوقدط!ألتةغقيهؤلمملؤاللهرسو!توفي

له،لثريكلاوحذهالفهيعبدإنماكانومنمات،قدمحمذافإذمحمذايعبدإنماكان"فضن

بدينه،يعتصمواوأناللهبتقوىاوصاهمثم،"...يموتلاقيولمحيبالمرصاد،لهاللهفإن

قد2وأنهم،والجهلبالاغترارالمرتدينؤضتمثم،حسنةدعوةإليهودعاهمبالثهوذكرهم

والأنصارالمهاجرينمنجيشيفيفلاتاابتعثقدأنهحذرهمثم،الشيطانعليهماستحوذ

فمنألله،داعيةإلىيدعوهحشىأحذأيقاتللاأذ"وأمرته:قال،بإحسانالموالتابعين

علىيقاتلهانأمرتأبىومن،عليهوأعانهمنهقبلصالخاوعملوكفوأقرلهاستجاب

وأن،قتلةكلويقئقهمبالنار،لمجرقهموأنمحليه،قدرمنهمأحدعلىيبقيلاثمذلك؟

تركهومن،لهخيوفهواتبعهفمن؟لإسلاماإلاأحدمنيقبلولا،والذراريءاس!نلايسبيئ

ف!ذا؟الأذانوالداعية؟لكمتجمعكلفيكتابييقرأأنرسوليأمرتوقد.اللهيعجزفلن

عليهم؟مااسألوهمأذنواوإنبعاجلوهميؤذنوألموان؟عنهمكفوافآذنواالمسلمونأذن

.(1)"مهلينبغيماعلىوخمتهم؟منهمقبلأقرواوإن،عاجلوهم؟دؤان!ف

إلىالحربيةوصاياه،الكتبفيالحربئةبكبرأبيمعانيمنإليهيشإرأنقالنهوومما

المارعهدهئسخةفيوردتالتيكتلك،بعفكتبهثنايافيتأتيوصاياوهي،جندهأمراء

ويعلتميعرقهمحتىخشؤاالمسلمينفيأحدهميديخللاأنوأمرهم،قادتهإلىقليليمنذ

لهتلهم)21.منالمسلمونيؤتىولئلاعيوئا،يكونوأأنخيفةهم،ما

فيخالدإلىكتابهفيوردمابالجنود؟لهوصيةوأجمل،الحربفينصائحهز!خولكن

لاوحذهالئهتتقيأنخالدياإليذ"وعهدي:فيهقالإذ،حثيفةبنيكاذب!سيلمةلفأن

.152-3/802والملوكالرسلتادب!(1)

.522-3/152والملوكالرسلناربخ(2)



لمبأنكواعلم،الكذابمسيلمةحنيفةبنينحووليزوالتأف!ا.بالرفقوعليك،لىشريذ

بقتالتبدأهمفلا،بمليهمقدفتتمافإذا،والشذةالبأسفيحنيفةبنييشبهونقطقوماثلق

تتكلولا،بنفسكفباشرها،الحربكلغزفتفإذا...الإسلامداعيةإلىتدعؤهمحتى

ميمنتككلواجعل،أمركعلىواحزمتعبيتك،وأحكئمصفوقك،وص!،غيركعلى

قنواستشرصابرا،عالمتمارجلأخيلكعلىواجعل،مثقهمي!سرتكوعلى،ترضاهرجلى

بمشورتهم.موفقكوتعالىتباركاللهفإنعتمالتةغقيهؤلممفؤ؟القرسولأصحابأكابرمنمعك

السيفوأعدثفشل،ولاتكشل،ولا.وفضلهمحقهموالأنصارللمهاجرينواعرون

وليزخيزا،المسلمينمنمعكبمنواستوص!يى،للسهموالسهم،للرمحوالرمح،للسبف

أذو،صةخالأنصارافيطالتةغليهؤلمم!محمدنبيكوصيةواحفظ،الصحبةواحممهـن،الكلا!

.(1)"بالثهلاإقوةولاحوللا:وقل،مسيئهمعنوتتجاوز،محسنهمالىتحسن

تفصيلإلىيحتاجلا،بالحربخبيبررجليإلىبكبرأبوبهاتوجةعامةوصاياتلك

الم!مملمين.منغيرهبأمرقائيممجاهدلكلتصلحالكلاممنعقدهيولكئما،الوصية

وقؤاهمعضدهمبلهملآ،يتركهملمالمرتذةلقتالجنذهالصذيقأرسلإذأحتى

إلىيهكئبفتارة،حربهمفيوعوفيإخوانهملنضرالناسيحشدواأنولاتهإلىبالكتأب

يأمنه،رجلآعليهمويبعث،مقليخمشمئةأهلهاعلىليضربمكةعاملأليميدبنعتاب

بغىقنعلىالأبناءيعينواكيأليمنمنأقياليإلىيكتبوتارةبكرإ2(؟أبيلأمرترثضا

يذأفلحبنعميرإلىعتمانتةظيهؤلم!اللهرسولخليفهبكبرأبي"من:المرتذينمنعليهم

ظليم،ذيوخؤشبالكتلاع،ذيناكوربنوشميفعزود؟ذيالعاقببنوسعيد،فران

منواسمعوا،وخهموطوهم،ناوأهممنعلىالأبناءفأعينوابعد،أقا.ينافذيوشهير

.(3)"هشلوقدفإنيمعهوجذوافيروز

.131-211ع،للواقديالمنسوب،الرذةكتاب(1)

.3/322والملوكالرسلتاريخانظر:(2)

.3/323والملوكالرسلتاريخ(31



أبوكتب،يريمبمدينةبحضرموتفحصروهلبيدبنزيادعلىيمحد*اجتمتولما

أصحابكبميعفيلبيدبنزيادإلىفميزهذاكتابيقرأت"فإذا:مكةأميرعكرمةإلمابكبر

منبحيتمرنلا:وانظر،عليكالأميرفإنه،واطغلهوا!سمغ،مكةأهلمنأجابذوقن

وأممحابه،قيسبنالأشعثمحاربةإلىمعكفأخرجتهمأستنهضتهمإلاالعربأحياء

.(1)"والسلام،اللهشاءإن

منبذايجدلمإذاويحايلهيلاينهالمرتدةرؤوسبعضالىبكرأبويكتبوربما

الأشعثإلىكتابهفيفعلكما،المحاضرينالمسلمينلدماءر!شكصةمنهحقئا؟مكاتبته

عنخملكما!نإكانوإن...":الهلكةعلىوأصحابهلبيدبنزياداشرفوقدقيسبن

عنهكمأعزلهفإنيلبيد؟بنزياأعامليبكمفعلهماالزكاةوقئعالإسلامدينعنالرجوع

زيادايأمرأذالحققبلتمإنهذاكتابيصاحبأمرتوقدتحئون،منعليكموأولما

كانهمالكلوإياكماللهوققنا،قريبمنوتوبوا،الحقإلىفارجعوا،عنكمبالانصراف

.(2)"والسلامرضا،فيه

إلىفكتببكر،اباذلكفبلغ،بالكتابالرسولفقتلالفوممنرجلقاملكن

قبله.الذيالكتا!بئعكرمة

بنالمهاجرإلىكتابهفيهذانلمس!،المرتدةأمرفيالهمشذبكبرأبيسيرةمنعرفتوقد

لمحلحكانإذاأمابهم،ظفروأهمإنهذاذرا؟يهم،وسبيكيئدةمنالمقاتلمبقتليأمرهأميهةأيى

منازلهم؟فيفعقهمفعلوأأقواقااقرأنممره))فإنيبكرأبوقال،منازلهممنيخزجواأنفعلى

.(3)"اؤت؟الذيبعضولاذوليذوقوااساؤوا،قدأنليعلموا

.981صللواقدي،،الردةكتاب(11

.91صا،للوافدي،الرذةكتاب(2)

.3/337والملوكالرسلتاري!(3)



وبأنهم،بيهامةوالأشعريينغكبانتفاضمخبزاهالةأبيبنالطاهركتابويبلغه

أوزا4إليهمتأشب)2(ثمصح!لئةغقيهؤلمملى،النبيموتبلغهملئما(طخارير)1منهمتجغقد

واستنفازكمسلإكفيهتخبرنيكتابك"بلغتي:يجيبهبكبرأبوإليهفكتب،رئيسغيرعلى

ئرقهواولا،الضربهذافعاجلوا،اصبتفقد،بالأعلابالأخابثإلىوقومهمسروفا

.(3)"أمريويأتيكمالأخابثكاطريقيأمنحتىبالأعلابوأقيموا،عنهم

خرجنافيمالخ!دن:يقولونخالدتذيعلىبزأخةأهلهزيمةبعدعاميربنووأقبلت

يديهمبأوأعطوه،قبلهموطئئوغالفانسدأمنالبزاخةأهلعليهيعباماعلىفبايعهم؟منه

إلاطيىولاشليمولاهوأزنولاغطفانولاأسدمنأحدمنيقبلولم،الإسلامعلى

فقبل،بهمفأتوه.ردتهمحالفيالإسلأمأهلعلىوغذؤاومتلواحزقوابالذينيأتوهأن

فأحرقهم؟الإسلامعلىغدؤابالذينومثلأوثقهم،معهونفراهبيرةبنقزةإلامنهم

.بالنبالوخزقلآبار،افيمهس!كنو،الجبالمنبهمورمى،بالحجارةورضخهم،بالنيران

ودخلت،إعراضبعدأقبلتعامربنيإن"بكر:أبيإلىوكتب،لأسارىوبابفزةوبعث

بمنيجيئونيحتىشيتاسالمنيأوقاتلنيأحدمنآقيبللموإنىترئع!بعدالإسلامفي

.(4)"وأصحابهبقرةإليكوبعثث،لهتلةكلفقئلتهم؟المسلمينعلىعدا

معاللهن!ف؟أمركفياللهواتيىخيزا،عليكبهأدثهأنعمما"لتننذك:بكوأبوإليهفكتب

المسلمينقتلبأحدتظفرنولا،تنتنولااللهأمرفيجد،محسنونهموالذيناتقؤأالذين

صلاخاذلكفيأنترىممن؟ه؟اضأواللهحاأممنأحببتومن؟غيرهبهونكئث،قتلتهإلا

.(5)"فاقتله

طخر،.:العرب"لسانمتفرقونالناسمنأشابةإليهثحفع:أي،رقاقمستدقةالسحابمنيطعالطخارير:(1)

أشب".:العرب"لسان!3النامنالأخلاط:ا!شابة(2)

.32،/3والملوكالرسلثار!خ(3)

.263-3/262والملوكالرسلئار!خ(4)

.3/263والملوكالرسلتار!خ(5)

،25



أسلمبمنيخبرونطإليهيكتبونشيء،بكلإليهيكتبونبكرأبيجيوشقادةوكاذ

ويففلونالمرتدينالأعداءوهزيه!ةبالنصرليهإي!كتبونأو،(1)الوقعاتوبخبرالرأةبعد

بل،(3)عليهصالحهموكلإذاالمرتدينمعصلحهيذكربعضهمإليهيكتبأو،(2)هيفالمقالة

هؤلاء،جهادإلىرحليهمفيبهايمرونالتيالمشاهدبغرائبإليهيكتبونكانواإنهم

لاقهيضاالذهناءلنافحرتتاذكؤتغاذأددهفإنبعد،"أما:إليه(4)الحضرميبنالعلاءككتاب

واسئنصزهالله4فا؟ونمحذهاللهلذحمذ،وكزبغمبعدوع!ئرةآيةوأرانا،غواربهترى

.(5)"دينهوأعوانلجنوده

لمجاييلاكانأنه،العصيبةالإلامتلكفيوحزمه،الحميدةبكبرأبيشمدةمنوإن

ويعنفهيلومهفتراه؟خالفأوععىهوإذابلائهن!حطالمهماأمرائهمنأحذا

لثرخبيلوأتتغه،باليمامةمسيلمةإلىجهلأبيبنعكرمةابتعثأنهذلكمن.ويعاقبه

نأإلاعكرمةمنكانا!ف،والمشاورةبالاجتماعوأمرهما،اليمامةلهماوسمىخ!تة،ابن

أبيإلىكتبثم،مسيلمةعنفأحصم،مسيلمةفنكتهالنهفر،حالوةوارادلثزخبيل،بادر

إلابكأسمعنولاآرينك"لا:وعصيان!هلتسرعهيعنفهبكرابوإليهفكتببالخبر،بكبر

منكمواحدوكل،وغزفخةحذبفةوتيين،عمانأهلتقاتلحتىبعمانوالحقبلاء،بعد

ليكنثم،مقرةإلىفامفرفرغتمفإذا.الناسعلىعملهفيدمتمماوحذيفة.خيلهعلى

وأوطئ،وبحضرموتباليمنأمبةأبيبنالمهاجرتلاقيئحتى؟اليمنإلىمنهاوجهك

.(6)"بلاؤكوئيبلغنيارتذ؟ممنواليمنعمانبينقن

.3/632والملوكالرسلتاريخ:فيإليهخالمكتابانظر:(1)

3/2131والملوكالرسلتاريخ:قيإليهالحضرميبنالعلاءكتاب:انظر!2)

.\!أص،للواقدي،الردة:فيحهميفةبنيلهعالصلحشانفيإليهخالدكتابانظر:(3)

على!النبياستعمله.الحفرميربيعةبنأكبربنعمادبراثهعبداسحهوكاد،الحضرميبنالعلاءهو(!ا)

محابإنه؟يقالكان.وعشرينإحدىسنةوقيلعشرةاربعسنةماتعمر.ثمبكرابووأقرهالبحرين

ء4/145ةبا!!لاانظر:،الفتوحكتبفيمشهوروذلكقالهابكلماتالبحروخاضالدعوة

.3/213والملوكالرسلتاريخ(5)

.3/531والملوكالرسلتاريح(6)
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منخطبهاأنبعدمرارةبنمخاعةبابنةتتىأهقهاوصالحاليمامةخالدفتحولما

خالم،ضنيعفيهائنكرأبياتابكرأبيإلىثاب!قبنح!انفكتب،هنالكبهاودخلأبيها،

منها:،فعلتهعلىوي!تح!ر

ليالمباليالمسلمينبينبح!ثهماإذاكأنهقولأالصديقابلخألا

خالد؟!باليمامةعروسولوهذادماؤناتجفلاباءئاأترضى

وسواعد)1(مطروحةلناوهالمفراشهفيمجرشهيناغيتبيت

إليهفكتب،بالمدينةخالدفيالقالةوكثرتغضبكا،بكرأبيعلىالأبياتوردتفلما

يا"تقمري:فيهلهيقول،الذميقالركتاتا؟الراويقالكماأوةويعنفهيلوكهكتاتابكرأبو

لمالمسلمينمنرجليومئتىألنيدلمبيتكوبفناءالنساء،تنكحلفارغإنكخالد،أابن

.(2)"لدبيجف!

مافقعمريبعد،"أما:صنيعهعنويحاجج،نفسهعنيعتذرخالدإليهفكتب

اعملتلوامرفيالىلاإتزوجت!وماالدار،بيوقزلتالسرور،ليتئمحتىالنساءتزوجت

كنتفإن،قدميتحتمنإليهخطبتياستشرتأنيدغفيلل،لمخاطتاالمدينةمنإليه

كانلوفوالله،المسلمينقتلىعلىعزائيحشنوأما.اعتبتكدنياأولديننذلكليكرهت

الشهادةطلبفيأقحمتولقد،الميتوردالحيحزنيلأبقىميتايردأوحيايبقيالحزن

راقيأخطلمفإنيرأيعنإيايلجاعةخدعةوأما،بالموتوأيقنتالحياةمنيئستحتى

وجعل،الأرضاورثهمخيرا؟للمسلمينالثهصنعوقد،بالغيبعلملييكن!و،يومي

.(3)الرقةبعضلهرقةئكش!ةتلأزبكرأبيعلىالكتابقدمفلما."المتقينعاقبةلهم

.41-ه441ص،للوافدي،الزدةك!ابانظر:(1)

.03"/3والملوكالرسلتاربح(2)

عزالدينكمالمحمدالدكثورتحقيق،3/69الأندلسيموسىبنسليمانالربيعأبيللكلاعيئالاكنفا،(3)

هـ.ا174بيروث،الكتبعالمعلي،الدين

256



منأتىبعقمامنهكرهوانبخالدالإعجابشديدمعجتاكانبكبرأباأنعلى

الحجإلىخرجقدخالذاأنذلكفمن،انتصاراتهالأفقفيطارتقدخالدوكانأمر،

بخبرهبكئرأبويعلمولمبكر!أبايؤامرأنغيرمنبخحهمتكتماأصحابهمنمجذ؟قيقزة

إلىصرفهأنإئاهعقوبتهوكانت،يسيرةعفوبةوعاقبه،صنيعهواعليهفعتببعد،إلا

وبكنيه،يطريهثم،فيهيعائبه،الجيرةإلىالحجمنكنصرفهبكبراببكتالبووافاه،الشام

وأالعخبمنلمجذرهثم-سياسةن!حو،وجكهةبكبر،أبيمنعدلا-ويعليهويشرفه

شحواقدفإنهم،باليرموكالمسلمينجموغتأقطحثى"ليز:الكتابوفيغؤخ!،الئهعلىالمنة

،شجاكالفهبعونالناسمنالجموغتشجلمفإنه؟فعلتمالمثلتعودأندايالثوأش!خؤا،

اللهيتممفأتمم،والحظوةالنيةشليمانأبافلتفنئك؟نزغكالناسمنالشجىينزعولم

!ووهو،المنلهالفهفإن،بعملتليلمأنياكوءا،ونحذلفتخسرعخبيدخلنكولا،لك

الزدة.أمرآخزهذاوكان،(ابزاء")1

والخزب!الجفادحثنيربم

لشؤونه،عحودهيكانتالكتبفإن،وجرتهالجهادوقودالخطبكانتإذا

وجيوشهم.والرؤساءالخلفاءبينالوصيلةفيخصوضاذلككان،امرهلعامةوالمدئرة

تلكفيالخطباءألسشهعلىسالتالتيا!ا!عملاكتلكالمعانيفنالجهادكتبفيخطوقد

يلي:مانحوعلىغييىها؟أخرىنا!عموالمشاهد،

المقاتلينلم)حشد

ودعوتهمالجهاد،إلىالناسترغيبفيالقولشققواقدالصحابةمنالخطباءكانإذأ

الكتحتانلماكتابشهمبمقيأقلا!همثلسنجدف!نا،المعركةإلىليلجواوحشدهم،إليه

أما،فحسبببصرهيتلقاهاالإنسانأنوذلك،العاطفةتخاطبمماأكبرالعقلتخاطب

رضاهاوشفقتهأوالخطيبغضتويرقبصاحتها،ويرىيدسمعها،المرءفإنالخطب

.38ه-3/438والملوكالرسلئاريخ(؟)
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وهيئيهيت!وصوووجههبميديهمعانيهوحكايةوسكنائه،حوكاتهايضاويبصر،قكرهأو

نعوسفيأثزاأوقعتبهنقدالخط!،متتن،المتنعنالخوارجهذهوكل،قيامهوطريقة

فلا.الكتابةأمانفمجها؟الخطبةمنالمخاطبين

تعالىاللهسبيلفيالجهادإلىالناسدعوةمنالصحابةكتبتخللمهذامع

إلىاليمامةمنمعهوقنخالليتسييرعلىعزموقدالصذيقكتابمنها،عليهواستحثاثهم

أعقبثم،الآخوةفيالمجاهدينومنزلةواجره،وفضقهالجهادلتزلهتلهمذاكزاالعراق

فيوارغبوا،عليكمقرضفيماوأطيعوه،الفهبيوعود-الثهعباذ-"فشقوا:بقولهذلك

بالأموالفيهوفجعتم،المشقةفيهوبعد!ت،المؤنةفيهعظمتدماناللهرجمكمالجهاد

الله،سبيلفيوأئفسكمبأموالكموجاهدواوثفالا،خفاقاانفرواوالأولاد.والأنفس

ليلحقالعراقإلىبالمسيرالوليدأبنأقرتقدوإنيألا.تعلمونكنتمإنلكمخيرذلكم

ف!سيروا؟أمرييأتيهحتىيبرحهاولا!أالفرسمحاربةعلىعوئالهفيكون،حارثةبنبالمثنى

*(1)"وجألافيهاللهيعنهمسبيلفإنهالمسيربمعنتتناءؤاولا،اللهرحمكممعه

طريهقفيالخطىأوائلفيمعدودل!ؤغاللهسبيلفيالجهادإلىالدعياءهذاومثل

والنصيحةاللينعلىعندهميقتعرلمالمقاتلينحعثمدأدطإلاغؤخل.أدثهسبيلفيالجهاد

عمركتبالجذ،با!سملمينجدماإذأألحشر،فيوالقوةالحزمإلىتعذأهبل،فحسب

بينمنفاخرجوابعد،"أما:التفزقبعديردجردعلىالفرساجتمعتلماالخطاببن

فيتذعواولا،أرضكمحدودعلىالأعاجتمتليالتيالمياهفيوتفزقوا،الأعاجمظهري

اجتلبتموه،إلافارساولا،التخداتأهلمنأحذاحلفائهمولامضرولااحذا،ربيعة

جذهمفتلقؤابمالعجمتجدإذالجدعلىالعرباحملوا.ح!ثرتموهوإلاطائغاجاءفإن

.(2)"مكدجب

.219-218ع،للواقدي،)1(الردة

.3/478والملوكالرسلىتاريح(2)



كتبأنعحلهماأوذكانيردجزد،ملكواأفهمفارسعنعموبلغلما:الروايةوفي

وأتخدله!،أوفرس!،أو،سلاحلهأحذاتدعا"لا:والقبائلرؤ!كلاعلىالعربعئمالإلى

.(1)"الغخلوالغهمخل،إلمنوخهتيوهثمانتخبتموهلاإرأي

الخيل(بتبىبيش)الاستعداد

بهمقولهكتابهفيبهأمرلمالاثت!مالاو،الثهسبيلفيللجهادالإعدادقبيل!مكفهفهذا

أدئوصتهدؤبهءترهبوئألخيلي4قيباؤيفقؤلييحنأ!ئمتطغهمتصقالهمؤآعذوا!غشقل:

تربية!علمجبيؤكانأنهعهرعننسمعونحنإذنغروفلأ6أ..:الأنفال9(ؤغدؤ!تم

منرجلينإلىمختلفينزمانينفيكتابينكتبفقدالعطاء؟فيأصحاتجاويكرم،الخيل

كان،الثقفيالثهعبدأبوأسمهرجليإلىوالإحسانبالعطاءمنهماواحدكليأمرأمرائه

الثهعبدأبافانبعد،"أما:وفيه،غزوانبنعتبةإلىالكتابينأحد؟بالبصرةالخيليقتني

فأحسنهذاكتابيجاءكفاذاأحدبيقتنيهالاحينخيلآبالبصرةاقتنىانهليذكرالثقفي

أميرشعبةابنالمغيرةإلىوالآخر؟(2)"عليهاستعانكماعلىوأمجئه،الفهعبدأبيجواز

وافتلى،غزوانابنإمارةفيبالبصرةزرعأنهذكواللهعبدأبافإنبعد،"أما:وفيه،البعرة

وعلىررعهعلىفأمجئه،رأىمايغموإنه،البصرةأهلمنأحديفتيهالمحينالخيلأولاد

.(3)"ريخبلاإفلهتعيرولا...زرعالتىأرضهوآيه،يزدعأنلهأذنت!قدفإنىبمخيله

الخند(مراءلم)توليكل

وقنالجند،أمراءبتوليةيكتبونكانواشؤونهوترتيبنفميمهالجيشتنظيموفي

حرتالشيبافبحارثةبنالمحنىبكرأبوولىفقد،بعدهالأميريكونومنالأم!م،يكون

بنخاللإليكبعثثقدف!نيبعد،"أما:إليهوكتبقددابخالمإليهأرسلثم،العراق

1479-3/478والملوكالرسلناربخ!1)

.9/7الكبيرالطبقات(2)

.2/143للتلاذري،البلدانفثوح!3)



ولا،تفهوكاوؤاززهساعدهثم،قومكمنمعكبمنفاستقبله،العراقأرضإلىلوليد،ا

فأنتعنكشخصفإنالأمير،فهومعكأقامفما...ال!عارله9نحالفنولاأمزا،لهتعصين

.(1)"عليهكنتماعلى

عبيدةأبووكان-عبيدةابيعلىالوليدبنخالدفيهيو؟كتاتابكيرأبووكتب

بالحزمالأخذفيبكرأبيطريقةعلىالشواهدخيرالكتابهذا-الشأمحروبفيالأم!ر

،بالشامالرومقتاذخالذاوليتقدفإنيبعد،"أما:فيهكتبوقد،المصلحةتقتضيهحين

ولكنمنه،خيرأنكأعلموأناعليك!اوثيتهفإني؟أمرهوأطغلهواسمغ،تخالفهفلا

عليكوالسلامالرشاد،سبيلوبكبنااللهأراد.لكليسثالحربفيفطنةلهأنظننت

.(2)"وبركاتهاللهورحمة

يجدلملمائم،عبيدةأبيمنحياءمذةالكتابأخفىأنإلاخالدأمرمنيكنفلم

أبياسمتقديمتعمدوقد،إحسانأتمافيهأحسنومحبةأدتاتفيضكتاتاإليهكتببدا

زالوما،ومودةوتلطقاترففاعليهالأميرهوأنهمعكتابهمطلعفياسمهعلىعبيدة

إلىكتبولاارادها،ولا،مفبطلبتكنلمالإمارةأذويخبره،إليهويعتذر،لهيدعو

تخالف،فلاوتأمرتععى،فلاتقولالأمير،أنتكأنكعبيدةأباياوآنكفيها،الخليفة

المسلمين.نفوسفيمعط!عظيماعبيدةأبووكاذ،عبيدةأبيلمقامتبجيلآهذاكلصنع

سلالم.الوليدبنخالدمنالجراحبنعبيدةلأبي.الرحيمالرحمنالثه"بسم:الكتابوفي

الأمنولكلنااللهأسألفإنيبعد،أماهو.إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدف!ني،عليك

يأمرنيعتمالثةغقئهؤلم!فضاللهرسولخليفةكتابتانيألقد.الدنيادارياوالعصمة،4تالخويوم

ولاذلكطلضتماوواللهلأمرها،والتوقاجندها،علىوبالمقام،الشامإلىبالمسيرفيه

.16-56ع،للأردفي،الشامفتوح(1)

.393-392عر،السياسيةالوثائقمجموعة(2)
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فييعقىلابها،كنظالتيحالكعلى-اللهرحمك-وأنتفيه،إليهولاكتبمت،أردته

ينكرلا،المسلمينساداتمنسيدفأنت؟دونكأمريقطعولا،رأيكيخالفولا،أموك

من!إياكورحمنا،الإحسماننعمةمنوبكبنامااللهئمم،رأيكعنيستغنىولا،فضلك

.(1)"اللهورحمةعليكوالسلامالنار.عذاب

يكتب،الخطاببنعمركانالحربعلىالأمراءتنصيبفيالكتبهذهوبمشل

نأأبطبقاصبىبنسعدإلىوكتابه،(2)الشامجئدعلىسفيانأبيبنيزيدبتوليةككتابه

الأفكلبنليئعيئمقدمتهعلىيستعملوأنالمغتئم،ابناللهعبذالأنطاقإلىيسرع

الهخلي،حيانبنفراتقيسرتهوعلىالذفلي،حشانبنالحارثقيمنتهوكلالغتزكن،

.بفارسوسعد،بالمدينةوعمرذلككل،(3)قزثمةبنعزقخةالحنيلوعلى

وأن،قومسإلىمقرنبنشؤيدبتقديمفأمرهمقرنبننعيمإلىذلكمثلوكتب

عمبروبنوهندالتهاس،بنعتيبةمجئبتيهوعلى،لخرمة3بنليهمماكجيشهمقدمةعلىيبعث

،(4)الجملي

بالموقفيغلمونهالخليفةإلىالكتابةعنيفترونلاأنفشهم4الأمبرأهؤلاءكانكما

.(6)ديدجمنالمسلمينجيشعلىلمجدوبما،(5)!برحلا

.72-71ص،للأردي،الشامفتوح!11

.94اعر،السباسيةالوثائقمجموعة:انظر(21

.4/35والملوكالرسلتاريخانظر:(3)

،4/151والملوكالرسلتاريخائظرة(،ؤ

العرب!مدينههمعلىكانوقنالرولمباجتماعيطلعهبكرايىإلىبالجابيةوهوعبيدةأبكتابمثلآانظر:(5)

.39.-389ع،السياسيةالوثائقمجموعة:فىالمسلمينلحرب

عدأفيوخالفهنازعه!غدفيبنمذعوراسمهرجلشأنفيبكرأبيإلىحارثةبنالمثنىكتاقيمثلآانظر:(6)

.372ص،السياسيةالوثائقمجموعة،معهيسير
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وهم(عذالإعداء)تخييرا!ة

ثغةوكان،(1)أعدائهمإلىالصحابةمنالجيوش4امرايكتبالموقفذاتوفي

،الحربأو،الجزيةأو،الإسلامبينتخييرهممعنىهو،المبعوثةالكتبتلكفيدأئرمعتى

إلىالوليدبنخالدمن.الوحيمالرحمنالله"بسمالفزس)؟(:مرازبةإلىخالليككتاب

دمالا،الجزيةوأدوا،الذمةمنيفاعتقدواوإلاتسلموا،فأسلموأبعد،أما؟الفرسمرازبة

الكئابقرؤوافلئماةالراويقالالخمر".شزبئتحبونكماالموتلمجئودطبقويمجئتكمفقد

"(3)يتعخهمبونأخذوأ

الآؤلى،الترتيبمعنىعلىهوبلالمساوأة!أمعنىعلىليسالتخييزهذاأنغير

الكتابنهايةفيشبةثم.المعنىهذاعلىللدلالةب!لاالكاتببينهاقضلوقدفالآؤلى،

الكقاربححب،الجزيةأوللاسلاميستجيبوالمهمإنإياهومحئتهمالقتالعلىعزيصتهم

ألذمنالخمرأنوذلكبأسرهابمالحياةة!خمعنلمجازاالخمر،لشربإليهمالمكتوب

الدنيا.للحياةالمؤثرينعندالملذات

ليخذقم،فيهاالشماتةتعمد،قاسيةشديد؟لهجهذوملوكهمإلى؟خركتابولخاللي

الجزيةدفعوكأن،القتالطأوالمسلمينأمرفيالدخولبينإلافيهيخيرهملم،قوتهمولتفل

؟الطبريعندكمانسخقفيوردوقد،ا!ئادذكرهإلىحاجةفلا،المسلمينمنالمرءيجعل

اتصلواافهموذلك..الحربيةبراعتهمعنالسياسيةالأؤلينالخلفاءبراعةتقلدالم:لوبونغوستا!يقول(1)

،.كثيرةقرونمنذقاهروهمعليهمي!بغينئالذيالأصليينالمجاورةالبلادبسكانالأولىالوقائعمنذ

بالقوةأحليكلعنلمججمونكيففعرفوا،واضحةيسلكوهاأنالخلفاءعلىيجبالثيالطريقوئنت

يحترمونأنهممكانكلفيوأعلنوا،يسلملمفيمنالسيفل!ع)عنيبتعدونكيفوعرفوا،دينهتركعلى

ثدفعهكانت!عتقلزهيدة-جزبةحمايتهممقابلفي-بأخلهممكتفينوعاداتها،وعرفهاالشعوبعفائد

.القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعةزعيتر،عادلترجمة،413صالعربحضارةالسابف!"،سادتهاإلى

"لسانالقيكدونالقومعلىالمقدمالشجاعالفارس؟الفرسبلغةوهو،قززبانجمع،معرب:اثرارية(2)

."قبر:لعربا

"3/037والملوكالرسلئاريخ(3)
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ولهرفن،نظامكمحلالذيللهفالحمدبعد؟أما،فارسملوكإلىالوليدابنخالد"من

تذغكمأمرناقيفادخلوا؟لكمشزاكانبكمذلكيفعللمولو،كلمتكموفوق،كيذكم

يحبونقوبمأيديعلى،كارهونوأنتمذلككاندمالابمغيركمإلىوتجوزكم،وأرضكم

.(1أ"الحياةتحبونكماالموت

مذكورة!أالواقديإلىالمنسوب(الزذة)كتابفيأخرىروايةالكتابلهذاأنبيد

إذامسلتمام!نم4المريصيرمتىالأولالخيارفيلهمبينالروايةهذهوفي؟الجزيةفيها

وتخرفصلاتنا،صلقنأن"اعلموا:فقال؟عليهمماوعليهللمسلمينماله،أسلم

وهو،متاوهومنهفنحن؟غقيهالشلأئمبنبيناوآقن،شهادتناوفهمهدذبيحتنا،وأكل،قبلتناإلى

.(2)"اثيلع،هوعليهلنا،مالهالذيالمسلم

منا"،وهومنه"فنحن:قولمهفيوالأدبالإحسانوجميل،التقديمجمالإلىوانظر

الإسلامرحمةعلىيطلقهمأنأرادولكنههلما،منهونحنمنا"فهو:يقولانا!لنتطروكان

يس!لموا.أنعساهم؟وقتعتهمأهلهومجرة،وعدله

صوئها(وا،الحرب).خطض

ومكايليها؟ووصاياهاالحربخالةفيكتتهمبالمدادالصحابةخطهماأتجلمنإنثم

،ه!هعفيالأمرلتطامنوذلك؟الطويلالبا4الكتابةمنالنوعهذافيالخطاببنولعمر

.الحربفيالعربوأحوالالعدوبأحوألولمعرفته،دولتهفيالفتوحولانتشار

ب!ثزافيوهوالخطاببنعمركتابلحقهحتىبجيشهسعدقضلإنماأنهيروىا

عددهميقدروانعريفا،عشرثمكلعلىيجعلوأنعشورا،الناسبتفسيميأمرهبنجد،

.27"/3والملوكالرسلتاري!(1)

.22صه،الرذةكتاب(2)



علىوأمز،عليهموغرف،الناسفعشرهذا،كتابيجاءك"إذا:فقال،منهممرأىعلى

وجههمثمشهود،وهموقدرهمفليشهدوا،المسلمينرؤساءومز،مه!عو،أجنادهم

إلمماواكضب،خيلهفيشعبةبنالمغيرةإليكواضمم،القادسيةووامجذهم،أصحابهمإلى

.(1)"امرهمعليهيستقربالذي

جدواهاعلىاهمحتقئزعمرنكأ!نتةغقئهؤيهم!)2(،النبيعهدعلىفاتالعرانتكاوكذا

كتابعنإلايفصلسعديكنلمكلها،أمرهاوفي،القادسيةخبروفيالمعركةتلكفي

فيهلهيصف،ثانبكتابسعدإلىالأوذكتابهعمرأتبعوقد.وإذنيومشورتهعصر

جموعإلىينظروالاانبهمالحرباشتدتإذاأوصاهثم،أرضهوحزونةالعدؤقوة

يضفوكيفيقف،أينالقادسيةإلىانئهىهوإذالهبيزثمينخدعوا،لاكيالعدؤ
منمعكبمنفارسنحولثرافمنق!يزبعد،"أما:الطريقةهذهمنوالحكمة،الجيش

أمةعلىثقذمانكلديكفي!واعلم.كلهأمركعلىبهواستعن،الثهعلىوتوكل،المسلمين

-كؤو)سهلأكانوإن-منيعبلدوعلىشديد،وبأسهم،فاضلةوعدتهمكثير،عددهم

منهمأحذاأوالقوتملقيتموأذا.قيضمنغيضاتوافقوأأنإلا؟ودآدئهوفيوضهلبحوره

خذغةفإنهم؟يخدعتكمولا.لجموعهموالمناظرةوإياكم.والضربالشذةفابدؤوهم

بالوروالقادسية-القادسيةإلىانتهيتوإذأ،تجاأوهمأدطإلا؟أمركمغيرأمرهم،مكزة

وهو؟الآلمحلتلكمنيريدونهولما،مهت؟املالأبوأبتلكأجمعوهي،الجاهليةفيفارس

أنقابها،على(31مسالحكفتكون-ممتنعةوأنهارقناطر،دونهحهمصينخصيبرغيبمنزل

بينهما؟(والجراع)4المدر،وحاقاتالحجرحاقاتعلىوالقدرالحجربينالناسويكون

.3/488والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/231الاكتفاانظر:(2)

"لساذاتسالح:والجهع،ض!قجيواحدهمثغر،زاءبليبهوكلواقدزضدبموضععدةفيقومات!نمتحة:(31

لا.سلح:لعربا

ال!هلةالرملةهى:ويل،الرملئشاكليالحزونةذاتالأرضلىوالجزعاء:لأنجرغوالخخواوالجزعةالجزعة(4)

لسان"فيهاوعوثةلاالثياتتبتالطئبةالرملةعندهمواتجزعةشيتا.تنبتلاالذغمسهي:وقيل،المستوية
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يأتيالذيبجمعهمزمؤذأنغضتهم)1(،كو!حاإذافإنهمتبرخه؟فلامكانكالزمثم

لقتاله،واحتسبتم،لعدوكمصبرت!(أنشمفإن،وجدهموخدهمورجلهمخيلهمعلى

يجتمعواانإلاأبذأماثلهملكميجتمعلاثم،عليهمتنصرواأنرجولت؟الأمانةونؤيتم

ادنىمنفانصرفتمادباركم،قيالحجركانالأخرىتكندان،قلوبهممعهموليست

وكانوا،أعلموبهاأجرأ،عليهاكنتمثم،أرضكممنخخبرادنىإلىأرضهممنقذرة

.(2)"الكرةلكمويرأ،عليهمبالفتحأللهيأقطحتى؟أجهلوبهااجبن،عنها

أمرهمنهذىعلىوهوالقائديسيزحتىمجملها،فيللحربكاملةخالةإنهاألا

علىالذيلكأنهثالهمخبكتابكتابهاتبععمرأنعجبومن،المعركةأرضيبلغأنقبل

رحلته"طريقفيوهويسيروكيف،يرتحلمتىللجيشفيهيوفت،سلفالذيالكتاب

وعذيبالهجاناتعذيببينفيماتنزلحتىبالناسفارتحلوكذاكدايومكان"فإذا

.(3)"وغرببالناسولشرق،القوادس

كانولعله،عنهنأىومامنهاتاخمهما،العربارضبطبيعةخبيراعمركانلقد

عليه.يكهمونأنلج!يشهينبغيماإلىيفطنحتىعنهاالمعرفةأهليسمائل

نفسحه،الجيشقائدإلىقلمهمدادصرف،وعدتهالجيسإعدادإلىعمراطمأنولما

"أما:إليهفكتبالنصر،يكونبهمافإنوبالصبر،،تعالىدثهبالإخلاعبىهد!جويوصيه

فليخليثهما،غقلومن،والجسبةوالنيةبالموعظةجئذكوحا؟ثقلتك،فتعاهذبعد،

وألحذر.الجسبةقدرعلىوالأجز،النيةقدرعلىاللهمنتأنيالمعونةفإنالصبر؟والصبر

حوللا:قولمنوأكثروا،العافيةالثهواسألوا،بسبيلهأنتوماعليهأنتمنعلىالحذز

وتوكلوعدكمقدالثهأنوأعلمبشيء،ذتليولا،وارجةاللةوخف...بالثهإلاقوةولا

.(4)"غيركمبكمويستبدذ،عنكتعرفهأنفاحذر؟لهخففلابمالأمرالهذا

دا.نغض:الربلسان"وحركتهمأهجتهم:أنفضتهم(1)

.194--3/594والملوكالرسلتارل!(2)

.3/194والملوكالرسلتاري!(3)

.924-أ3/91والملوكالرسلتاريخ(لما



والاستعدادبالعددالمصرأنيظن!ئلالهتذكرةسعدإلىهذاكتابهب!تكوقد

العالمين.ربباللهبالإيمانإلايكونلاواخرهأولهفيالنعربل،فحسب

الخالب،عظيمةقاعدلهرسعدإلىبعفكتبهفيالحربقواعدمنالفاروقأقزهومما

بالخطأ!ولو4والوفاالأمر،أدنىعلىوالوفاء،الشككلولوالوفاءقاعدةهيالقدر،جليلة

اذلمخدثاز!شكئةكانوقد-ذلك!ار؟لهوكان،والتزكةوالنخحالفضلمنالوفاءقيللذي

الجيشوقنالغدروفي،لهااهللئبالغدرالخطأوأن،للنفوسأبقىلوفاءباالخطأنأ-(1رأي)

أنكمروعيفيألقيئقد"إنيسعد:إلىالأمرهذافيكتبوقد،المبينوالخسرانويخذلانه،

منكمأحدلاعبن!ف؟عليهالتقتةوآثروا،الشكفاطرحوا،وهزمتموهمالعدولقيتمإذا

به،كلمهماالأعجميئيدريلافكان،(2)بلسانأوب!شار؟،قرفهاو،بأمانالعجممنأحذا

ن!ف؟الوفاغوالوفاغ،والضحكوإياكم.الأمانلمجرىلهذلكفآخرواأماتا؟عندهموكان

لييحكم،وذهاب،عدوكموققؤقنكموفيها،اقلكةبالغدرالخطأ!إن.بقئةبالوفاءالخطأ

.(3)"لتوهينهموسبئا،المسلمينعلىشيتاتكونواأنأحذركمأنيواعلموأ.ريحهم!ماقبال

فيهزللا،ه!شلاواطراحوالورغاليقينإلافيهايجهموزلاجد،أمرالحربإنهـا

فإذا.تيبولاخيانةولاالحربفيضجكلا،الكليبيشبهماولا،كليبولاالحرب

الوفاء.إلىيهزعأنعليهلزامالمسلمينجيشفإدطالذماء،امرفيفالتبسالأمرشق

!الحربفيللجنودالراسدون4الخلفااستنهاالتيالرفيعةالأخلاقتلكأجملماألا

فيبهاالإسلاتمينمثرونوكانوا،قلوبهمفييعتقدونهاوكانواينضرون،بأمثالهاكانوالقد

السيف.بحذينشروهأدطقبلالأرض

فإنأحد،منهمأمتىفىيكنفإذ،محذثونقبلكمالأممنييكونكان"قد:يقولكان!أنهالنبىعنعائشةعن(1)

.7/511مسلممحيحانظر:،ملهمون:محذثونئفسير:وهبابنقال.،منهمالخطاببنعمر

."قرت:العرب"لسانبهرماهبالشيء:كرفه(2)

،934-3/924والملوكالرسلتاريخ(3)



الجيش،فيالقومرؤوسإكرامالكتبتلكفيالواردةالحربأهمرتدابيرومن،ذلك

أنهالخالاببنعمرعنأثرالمعنىهذأوفي،والمشورةالحربحالمنفيخطبرمنلهملما

الجاهلية؟فيورجاقمالعربحدمعذ"إنتهاوئد:قبلمقرنبنالنعمانإلىكتب

وسل،برأيهمواشرب،بهمواستعن،بالحربالعلمفيدونهمهو!ندونفأدخفهم

.(2)"ائيشئوفمولاوغغزا)1(،وغمرأطليحة

بنزهرةتفقهشقبعنيسألهكتابهجاءهعوقدوقاأبيبنسعدإلىمرةوكتمبط

ثم،إياهفنفلهسبإلىب!قبهوأتىفقتلهالجالينوسعلىكلقدزهرة-وكانالحوية

ضيلي-وقدزهرةمثلإلى"تعمد:فيهعمرمنكتابفجاءهعحر-إلىفيهفكتباستكثره

أمفيى؟اقلبهوتفسد،قرنهتكميسبقي-ماحربكمنعليكتقيئوقد،بهضليمابمثل

.(3)"بخمسمئةالعطاءعندأصيحابهعلىوقضله،سقتهله

رو!ألالجليليهتثموالذي،يفزفهفلاالجيشيجمعالذيالعظيمالقائدجهمنكةتلك

شفشافها،إلىيلتفتولا

فعلكما،بالجيشالفتكخيفةوالمعونةالنجدةب!لطالحربتدبيرفييدخلكما

رسولاخالليإلىفأرسل،فارسحروببعضفيجيشهحوصروقدغنبمابنعياض

أريد:إياك،فعياإلىخالا""من؟العخلعلىإليهخالدقكتب،الغوثويطلبيستمده

القافسبعليهااشادأيحجئنقييلآتأيسذالحلائبتبث

!4)"كتائبتتبعهاكتائمب

الزتجز،فيهوكتاب،والفزجةلإنجادواالغؤثكتابوهو،الغحلكتابهوكتاب

كقبمنكتابفيالشعرجاءوقلما-والنخدةوالإسعافالحرببمقامالتقوالرجز

الربيدي.يكربمعدبنوعمرو،الغتزفيشلمىابيبنعمرو:يعني(1)

.4/271والملوكالرسلناريخ(2)
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والعاطفيهبالفروشةمفقمكتابفهو،لهامتيازالكتابهذافيورودهفكأن،الصحابة

عياضبىاستمذكرولاكلا،كاملآ،اسمهيذكرلمخالذاأنالكتابهذافيعجليومن-

"إياكةوالطمأنةالتأمينكلمتاكأنهمااثنتينبكلمتينالكلاممنثورمناكتفىإنهبل،كله

علىعازفاكنمتلقد:لهيقولكأنه،عياضيردهولمارادهالذيهوخالداوكأنأريد".

إلىوالطيرانالإسراعمعنىفيخالليمنإيغالمهذاوكل؟ه!لطتأنقبلحتىغوثك

زؤعه.فيهدأتطمئنأننفشهعسى،المكروب

الجنود(نفوس)حفظ

دائمرحيتما،عليهمالخوفشديت!،المسلمينجنودعلىخدثاالخطاببنعمروكان

ز!غغزؤابهمالغزؤأوبهم،التقختمأو،بهمالتغريرأحليمنيقبللا،لأمرهما!لتابعة

فيعقيدةوتلكلهثيء،كلمنعندهأغلىالمسلمالجندينفس!وكانت،العواقبمأمون

القاسيةبالعقوبةويعاقبعليها،ويحفسبهايأمروكان،خلافتهسنينعمربهاسارالقتال

ولمعمر،نف!فيموفرب!عظيمةالمسلميندماءأنوالسببعليها،يخرجأويخمالفهامن

حربخلا،اللهسبيلفيوالقتالالحربفيولويليهعلىالمسلميناللهيهلكأنيحهمثيكن

وتمكينه.وفتحهاللهنصرفيهاالظنعلىغلب

التيالمعانياكبرتكونولعلها،الكتبفيهافأكثرالعقيدةهذهفيعمركتبوقد

غزوانبنغتبةإلىيشكومرةكتبلهنفدنحقيقها.أجلمنوقادتهأمرأئهإلىغموكتب

منه،إذنغيرمنفارشاغازئاالبحزبالمسلمينتقخملماالحضرفيابنالعلاءصنيع

أبغفإلىووجهه،عليهالأشياءبأثقلوأمره،وتوغده،وعزله،العقوبةأشدعمرفعاقبه

فأقطقهم،المسلمينمنجنذاخملالحضرميبنالعلاء"إن:عتبةإلىوكتب،إيىالوجوه

وتنميمبوا،يغتبواأنينضرواإلاعليهمفخ!ثميت-بذلكالثهيرد!وأظثه-فارساهل

يجتاحوا")1(.أنقبلمنإليكواضممهم،الناسإليهمفائدب

+4/81والملوكالرسلتاريخ(1)



روعهفيالقيولكنه،بالجيشحلماذاالكتابيكتبوهويدريعمركانوما

بهم.فارسوبطشهزيمتهممنكانالذيمننحو

مالك؟بنالبراءهو،مقداملثهمجاعقافيتأميرعنفيهينهيكتاتامرةكتبوقد

.(1)هعمالناس!تهيكلكيلا

يوصمبهالنعمانإلىكتب-أنوالأرواحالدماءصيانة-أمربالأمرانشسغالهمنبلغولقد

كثيرةالأعاجممنجموغاأنبلغنيقدف!نهبعد،"أما:عندهومنزلتهم،المسلمينبقدرويعزفه

بمق،اللهوبنصر،الدهوبعون،الدهبأمرفميزهذاكتابيأتاكفإذاتهاوند؟بمديهمنةلكمجمعواقد

تدخلنهمولا،فتكفرهمحقهمثمنعهمولا،فتؤدتهمؤغزاتوطئهمولاالمسل!يئ،منمعك

.(2)"عليكوالسلام،ديناليألفمئةمنمن4إأحمبالمسلحينمنرجلآفإن،غيضة

الكلمةهذهوإنوحظ!وظهم،وأرواحهمأبدانهمفيالمسلمينيراعيكتابفهذا

يسفىلماالأخيرةتلخلاصةدينار"بمألفمئةمنإلمبأحمبالمسلمينمنرجلآ"فإن

.(3)حروبهفيعمرأمرجلمكانوعليها؟للدولطالعسكريةبالعقيدة

غاراتعنوخهيه،(4)والتحوطالاستعدادقبلالغزوعنعمرتهيالعقيدةهذهمن

خغؤنةأنللدولابط()الكنىففيالشتاء،غزواتمنغزا؟فيوأح!امرئققليبسببالشتاء

؟المسلمونأشيتمعمر:لهفقال،غزأةعلىلهعاملاوكانعمر،إليرسولأبعثالحارثبن

قال!:ماذا؟فصنع:قال.الثلجقيفساخدأبتهبهعدلتواحذارجلاإلاكلهمنعم،:قال

"إئاي:تجغؤنةعاملهإلىلهنكتب-كاتبه-بفلانعليئامكترثغيرأطلقتهالقد:قال.فهلك

.(5)"حوتوماالروم!نإلمبأحمبالمسلمبنمنترجلفوالثهالشتاء؟وغارالئي

.52؟ص،السباسبةالوثائقمجموعةانظر:(1)

.11-ه1/411والملودالرسلتاري!(2)

البطنة،منهمكثيزأأبطرقدالرعة"إن:فيهيفول،ربيعةبنالرحنعدإلمماعفانبنلعثماذكتائاأيضاانظر:(3)

.هـ4/43والملوكالرسلتاريخيبتلوا"،أنخاثنفإق،بالمسلمينتقتحئمولافقفز

.3/935والملوكالرسلتاريخ:فيالشيبانيثةحا!بنالمشنيإلى؟ضابهانظر:(4)

الفاريايى،عمدنظرفتيبةأبيتحقيق،1/131حمادبنأحمدبنمحمدب!ثرأبيللذولاب!،!الأسماء،الكنى(5)

هـ.ا142بيروت،حزمدارابن
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كاتبهقدالعاصربنعمروأنمع،المسلمينبأرواحمنهضئاإفريقيةفتحعنونهى

مقتصوبواليقامتماإفريقيةفتحث"ولوعمر:إليهفكتب،إليهولمج!نهفتحهافييرغبه

عاقتهأومصرمالحملللفمتبالرجالشحنتهان!ف،يقتلوهأنآمنلاثممعه،جندلا

.(1)"راصلهبعديالواليوسترىأبذا،للمسلمينجنذاأذيخلها!إليها؟

فتحها،عنينهاهكتاتاإليهوكتبمصر،بفتحلقميروالسماحفيمترألياهووكان

ثايافيبماأحس!غمزاإنالروايةوتقول،يرجعأنمصردخولقبلالكتابأتاهإنوأقزه

المؤمنين،أميركتاتهاتي:للرسولقالمصردخولهإلىاطمأنإذاحتى،فأخرهالكتاب

والتجربة،العقلمنإليكينش!بكانماولا،رشدكلمجفزكلمفإنهبعد،"أما:فيهفاذأ

حيثتسموقهمالمسلمينمنمعكبمندونيالأموروقطع،بهأقدمتبهـاعليبإقدأمك

وذأتىلوويحك،بهمتقدمتماامكمملكانلووتقغرييسير،نقئرفيتخرج..تريد.

ك*اجفإذا!؟وأهلكتهلكتقدتكنالمبهم؟بتغريركالمسلمينمنمعكقنعلىأتب

.(2)"أمرييأتتكحتىعملكإلىمعكبمنفارجعضمصر؟أرتدخلولمهذاكتابي

علىليطلغالرومأرضمنحيزأصدخلالعابنعمروأنمقايىبةقصموفي

عليهلمجفىلاعمروكان-عمركتابفأتاه،بالحيلةإلاينحجولميهيكأنفكاد،أحوالهم

عمركتاتعمروقرأفلئما،المسصلمينمنبأحدأوبنفمسهالتغريرعنينهاه-عصلهمنشي؟

.(31برعيتهالخطاببنعمرمنبأبرالبارالأبما:وقال،عليهزحتم

النصرم)حتب

يخبرونهالنصر،كتالتالمؤمنينأميرإلىكتبوا،بالفتحالمسل!مينعلىالثهقنإذاحتى

الجهد،وإبرازالبطولةسبيلعلي؟المعركةفيجرىمماطزقالهيذكرونوقد،ويهنئونه

.6/139الكبيرالطبفات(1)

.5/66الكبيرالطبقات!2)

.6ه-5/64الكبيرالطبقاتانظر:(3)
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بعد،"أماالثارا:الإسكندريةفتحفيإليهعميروككتابشئحاتةؤتقاذ،اللهلفضلوعرفائا

.(1)"دقغولاعهدبلاقشزا،غئوةالإسكندريةعلينافتحلتاذكؤتغاكالدهفإن

مزينةمجراضلهخامخملفيه،الكتبأبلغمنكئاتاسعدالنصرفيإليهوكتب

المعركة،فيدماؤهمسالتالذينالمستشقديناقدازوممافئالنصر،مقامتلائمبتحساوير

،فارسأهلعلىتصزنااللهفانبعد،"أما:فيهقالشيء،يعدالاليمم!دماؤهسكانتوإن

لقوأوقدشديد،وزلزال،طويليقتاليبعد،دينهمأهلمنقبلهمكانمنشتنوقتخهم

ونقلهقملتهموهبل،بذلكاللهينفعهمفلمزهائها،مثلالراؤونيزلمبعدةالمسلمين

؟الفجاجوفي،الآجامطفوفوعلىالأفهار،علىالمسهملمونواتبعهم،المسل!نإلىعنهم

المسلمينمنورجال،وفلان،وفلانالقارى،عبيدبنسعدالمسلمينمنوأصيب

وهم،النحلدويالليلعليهمجنإذابالقرآنيذؤونكانوا،عالمبهمالثهلاتعلمهم،

الشهادةبفضلإلابفيئمنمنهممغىقنتفضلولمالأسود،يشبههملا؟الناساشاد

.(2)"مهلكقبأإذ

ونحوهم(ا!سارىشأن!)الكتب

ؤقدهككتاب،عليهمرذهفيوافيهمالأسارى،شأنفيابخليفةإلىيكتبونوربما

معاهلهااصطلحأنبعدالإسكئدريةسباياعنعيسألهالعابنعمرومن!شكتة.

.(3)الجزيةدععلىالمسلمين

الفرلثيأعينبنالحكمعبداللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبى،الحكمعبدلابنوأخبارها،مصرفتوح(1)

،خياطبنخليفةوتاريخهـ،1/6141ط!بيروتالفكر،دار،الحجيريمحمد:تحفبق،93ع،المعرفي

القلمدار،العمريضباءأكرمالدكتورتحقيق،28صالعففري،الليئيخياطبنخليفةعمرلأبي

هـ.1/3971ط،وبيروتدمشق،الرسالةومؤسسة

للأزدي،الشامفتوح:فيعمرالخليفةإلىعبيدةأبيمني!ثسبههكتائاوانظر:،3/583والملوكالرسلئاريخ(2)

342-أ42.ص

،524ع،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:!3)
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يقاتلوا،لمالذينوالآجامبالقرىالقاطنينالفلاحينشأنفيإليهيكتبونوقد

أمانهم،فهوعليكميعينوالممقيمينكانواإذاالفلاحينمنأتاكمقنإذ":كتابهمهي!تأيف

.(1)"بهفشأنكمفأدركتصوههربوقن

،د!غلاحشقربآ

الدين،تبليغوبينبينهملجولقنيقاتلونإنماكانواالمسلمينإنالقولسبق

رضوادان،عنهمكفوأأسلموا،ن.القتالاو،الجزيةاو،الإسلامبينفيخيروفهم

فيهيذكرونعهذالهمالمسلمونفكتب،دماءهمالمسلمينمنمنعواالجزيةعلىبالصلح

عليهم.وماللمعاهدينما

معئنةكذةالقتالتركعلى،الحربأهل"صصالحةالعلماء:اصطلاحفيوالمعاهدة

والالملهمح،،والموادعة،والمهادنة،الهدنة:منها،أخرى4أسماولها.(2)"غيرهأو،صبجؤ

رإلن!تتاذكؤتغاذ:اللهقولهوالمسلمينعندفيهاوالأصل.والمساتة،والأمانوالعهد،

.(3)16:أالأنفال9الا(فأخنخللشفييمجنو(

مصلحةفيهارأواإذاالعهوديرتضونكانوا-عليهمالئهرضوأن-والصحابة

الثهرسوذكانلقويمعهوهـاجذدواإنهمبلص!تمالئةغليهؤ!مهم!،بالنبي4اقتدا؟المسلمين

للنجرانيين)4(.طالبأبيبنعطبجذدهالذيكالعهد،لهمكتبهاقدعحتمالتةغقةؤل!ملض

.4/5والملوكالرسلتاريخ(1)

تحقيق4/422الأنصاريأحمدبنعمدبندكرياالإسلاملشيخ،الطالبروصشرحفيالمطالبأسنى(2)

هـ.ا221/أط،بيروت،العلميةالكتبدارتامر،محمدمححدالدكتور

البيارق!دار،4741-ا2/473هيكلخيرمحمدللدكئور،الشرعيةالسياسةفيوالقتالالجهادانظر:(3)

.-!2/7141ط،بيروت

.991-981!،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(4)



بالدماءلتعفقه،الدقةيتحزؤنالخصوصعلىالكتابةمنالنوعهذافيوكانوا

والأنفس.والأموال

قغرةمناليهمفأبرئواقوماعاهدتمإذا:قالأنهالخطاببنعمرعنرووافقد

الجيولش")1(.كغرةمنإليكم"ونبرأ:يعاهدونلمنالصلحفييكتبونفكانوا.الجيوش

نأ2لاإ،الصحابةابرمهاالئيالصلحكتبمنأيدينابينفيماالكلمةهذهنجدلاأنناومع

له.وأهتمامهمالأمرهذافينطرائهاكلواضحةدلالةفيها

سلمةبنشقيقواثلأبيعنالضلح)21،لكتبعمراحتياطفييروىماطريفومن

جضننأهلحا!رتم!اذا...":وفيه،بخايقينوهمالخطاببنعمركتابأتاهمانهم

احكمواثم،حكمكمعلىانزلوهمولكن،رسولهوحكماللهخكمعلىئتزلوهمفلا

.(31"الألسنةيعلسالثهفإن،وقتزستدهل،ولا،!ختلاتقولوا:ولا.شئتمبهـافيهم

،(4)لهدتلا:قالواذا*أمنهفقدقطزس،:للرجلالرجلقال"وإذا:روايةوفي

.(5)"الألسنةيعلماللهفإن؟أمنهفقد،!ختلا:قال!اذا،أفنهفقد

الألفاظهذهيعرفونكانوافلعلهم،(6)بالفارسيةالأمانكلمة""قطزسإن:قالوا

.الفتوحزمنأسماعهمفيوقوعهالكثرةالأعجمية

.95"-3/589والملوكالرسلتاريخانظر:!1)

.934-3/924والملوكالرسلتاريخ:ليوهيالوفاء،معشفيسعدالىعمركئبمنسلفماانظر:(2)

.22ا-5/022الرزاقلعبد،المصنف(3)

لاايالمنخدةالدينصلاحالدكتورمحققهوقال.المعجمةبالذال"تذهل"لا:للشيبانيالكبيرالسيرفي(1)

.1/283السرخ!سيإملاء،للشيبانيالكبيرالسيرشرحانظر:تخف،

.22.-5/912الرزاقلعبد،المصنف(5)

"ترسيدن"الفارلهصيالمصدرمنمشتقنهيوهي،قتزس:بلسانهمتنطقفارسيةكلمة،تخفلا:ايقطزس(61

فارلصي-:الدهبيالمعجمانظر:،الفادسيةفيالنهيعلالهةالفعلبدايةقيالمفتوحذوالميم،الخو!اي:

.!9931دمشق،الإلرانيةالثقافيةالمستشارية،981ص،التونجيلمحمد،عربي
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ذممهم،حفظعلىالشديدصالمسلمينحريفيدماالوصاياهذهامثالفيإنإلا

بالخطأ،ولوالعهود،منانفسهمعلىيقطعونهبماوالوفايوالصد!،عهودهمورعاية

لاغب"فإن:عنهنقلهسبقف!يماسعدإلىالخطاببنعمركتبولقد.اتفاقمابغيرولو

الأعجميئيدريلافكان،(إابلسانأوب!شار؟قزقهأو،بأمانالعجممنأحذامنكمأحد

.(2)"الأمانمجرىلهذلكفأجرواأماتا؟عنذهمكان،بهكلمهما

السواء!علىالخلفاءمنإليهميخولبما4الأمراويكتبها،4الحنلفاالكتبهذهيكتبوكان

الداريينإلىوعهذا،(3)ونفسهجندهمنفيهيجيرهم،نجرانلأهلعهذابكيرأبوكتبففد

صح!أدتةظتهؤلمحقؤالثهرسولأمينبكبرأبيمنكتاب"هذا:فيه،عليههموماأرضهمالميوفو

حبرىقريةمأثرتهمعليهميفشدلاأنللداريينكتبئ،فبعدهالأرفياستخلفالذي

عليهما،العاصبنعمرووئيعمشيئا،منهايفسدفلاويطيعيسمعكانفمنعينون،وبيت

.(4)"المفسدينمنففبمنعهما

المسلمينفياستحزلماحنيفةلبنيعهذابكيرأبيإمارةفيالوليدبنخالدوكتب

ما"هذا:وكتب،الطلحإلىتجتحأذإلاخالدمنكانفما،الحربونهكتهم،القتل

علىقاضاهموفلانا؟وفلاتاعميربنوسلمةمرأرةلبنتجاعةالوليدابنخالدعليهقاضى

ومزرعة؟قريةكلمنوحائط،والكراعوالحلقة،السبيونصفوالبيضاء،الصفرأء

خليفةبكرأبيوذمةالوليد،بنخالدذمةولكم،اللهبأمانآمنونأنتمثم.يشلصواأدنعلى

الوفاء")5(.كلالمسلمينوذمةعتمالتةغقبهؤدمم!،الثهرسول

."ترف:العرب!لسانبهرماه،ءبالشيثرفه(1)

.3/924والملوكالرسلعن!رائ(2)

.322-3/132والملوكالرسلئاريخ(3)

.2/176رنجويهلابن،الأموالكثاب(4)

.992-3/982والملوكالرسلتاريخ(5)
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أفهموحواليها،إصبهانوأهلللفاذوسفانامايغعهدمسعوليبناللهعبدوكتمت

وليلة،يوقاولهراه،طريقهوإصلاخالمسلم!أدلالةعليهموانا!زية،أ؟واماآمنون

.(1)"قتفناهضزتهفإن؟منهبلغمسلماسهمب"وقن...مرحلةإلىالراجلوخملان

عدلفيهأثبتالذيالحيرةلأهلخالدكعهد،المفضلالطويلهوماعهودهموفي

ببتنة،إلايعاقبونلاوأفهمإل!يهم،والإحسالط،عليهمغلبوابمنورحمتهم،المسلمين

غنياكانأو،الآفاتمنآفةأصابتهأو!االعملعنضعفشينيا!ل؟:لهم"وجعلت:وفيه

المسلمينمالبيتمنومجيل،جزيتهطرحت؟عليهيتصدقوندينهأهلوصارفافتقر،

.(2)"الإسلامودارالهجرةبدارأقامماوعياله

علىفيهآمنهمإيلياء،لأهلالخطاببنعمرعهدالتاريخفيالعهوداشهرومن

الجزية،يعطواأنعلاليهود؟منأحدمعهميسكنلاوأن،وكنائسهموأموالهمأنفسهم

ومنامتا،خرجالروممعمنهمالخروقيأحبفمن،الرومويخرجواالشاس،ويؤمنوا

رمزولافيهاستعارةلاتفصيلآمفصلةالشروطنمكرالكتابوفيالعهد،علىققذشاء

كماالعهدجاءوقد،أوجهحمالهبلفظمأحديحتجاوقولا،احديتأو!لاحتى،كنايةولا

امليعمراللهعبدأعطىماهذا.الرحيمالرحمنالله"بسم:الصورةهذهعلىالطبريماعند

وصلبانهم،ولكنائسهم،وأموالهملأنفسهمأماناأعطاهم؟الأمانمنإيليهـاءأهلالمؤمنين

منولاينتقعمنهاولا،تهدمولا،كنائسهمتسكنلاانهمفتها؟وسائروبريئهاوسقيمها

يضازولا،دينهمعلىيكزهونولا،أموالهممنشي؟منولا،صليبهممنولاحئزها،

الجزيةيعطواأنإيلياءأهلوعلىاليهود.مناحدمعهمبإيلياءيسكنولا،منهمأحد

.4/141والملوكالرسلتاري!(1)

هـ،ا939جىوت،المعرفةدار،3آ6ع،الأنصاريحيببنإبراهبمبريعقوبيوسفلأبي،الحزاج(2)



محهمج!رخفمنوالفصوت)1(،الروتممنهايخرجواأنوعليهم،المدائنأهليعطيكما

علىمامثلوعليهامنفهومنهمأقامومن،مأمنهميبلغواحتىومالهنفسهعلىآمنفإنه

ويخلي،الووممعومالهبنفسهيسيرأنإيلياءأهلمنأحمثومن،الجزيةمنإيلياءاهل

ومن،مأمنهميبلغواحتىوصلبهمبيعهموعلىأنفسهمعلىآمنونفإنهموصلتهمبيعهم

أهلعلىمامثلعليهقعدوا،منهمشاءفمن؟فلانمقتلقبلالأرضأهلمنبهاكان

منهميؤخذلافإنه؟أهلهإلىرجعشاءومن،الروممعسارشاءومن،الجزيةمنإيلياء

الخلفاءوذمةرسولهوذمةالثهد!عالكتابهذافيماوعلى.هم!صاليلمجصدحتىشيء

وعمروالوليد،بنخالدذلكعلىشهد.الجزيةمنعليهمالذيأعطواإذاالمؤمنينوذمة

خمسسنةوحضروكتمتسفيانأبيبنومعاويةعوف!،بنوعبدالرحمن،العاصبن

.(2)لاعشرة

مفضلوهومصر،علأهلالعابنعمروكتبهالذيالعهدأيضاأشهرهاومن

نأعلىالحريعة،المستدليكةالمحتاطهالقوانينلغةتشبهدقيقهبلغةمكتولبعمر،كعهد

أهلالعاعىبنعمرواعطىما"هذا:البسملةبعدالعهدوفيلثيىء،الأمرمنيفوتهالا

وبحرهم؟وبزهم،وضلبهموكنائسهم،وأموالهموملتهمأنفسهمعلىالأمانمنمعر

نامصرأهلوعلى.السوبيساكنهمولاينقم،ولاذلكمنشيءعليهميدخللا

ألف،ألفخمسينفهرهمزيادةوانتهتالضلح،هذاعلىاجتمعواإذاالجزيةيعطوا

بقدرهم،الجزاءمنعنهمرفعيجيبأنمنهمأحدأبىفإن،لصوتهمجنىماوعليهم

ومن،ذلكبقدرعنهمرفعانتهىإذاغايتهمننقعنهرهموان،بريئةأبىئمنوذمتنا

الله،حميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:!اليونانيةمنمعربة،قرا!سلاوالفصهوالئضث:(1)

"633صس

.3/906والملوكالرسلتاري!(2)



أبىومن،عليهممامثلوعليهلهم،مامثلفلهوالثولبالروممنصلحهمفيدخل

أثلاثا،عليهمماعليهم.سلطاننامنيخرجأو،مأمنهيبلغحتىآمنفهوالذهابواختار

رسولهوذمةوذمتهاللهعهدالكتابهذافيماعلى.عليهمماثلسثجبايةثلمخكلفي

بكذايعينواأناستجابواالذينالنوبةوعل،المؤمنينوذممالمؤمنينأميرالخليفةوذمة

.واردةولاصادر؟تجارةمنيمنعواولايغزوالاأنعلفرشا،وكذاوكذارأشا،وكذا

.(1)"رضحووردانوكتب.ابناهومحمداللهوعبدالزبيرشهد

الله،حميدلمحمد،السياسيةالوثائة!مجموعة:قيالعهودهذهمنمزيذا:وانظر،ا"4/9والملوكالرسلتاريخ(1)

،44صادينار،ماهأهلمعأليمانبرحذيفةومعاهدة،44"صحراذان،ماهلأهلمقرنبرالنعمانكعهد

.564ص،أرمينيةوسكانبرازشهرمعمالكبنسرافةومعاهدة
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والخؤارجالفثتبنخثنن!41

الفتنش،فثنيآرأ

وكانتآلثة!صكتة،زعفانبنعثمانعلىبالطعنالأمةهذهفيالفتنةلثرارةاندلعث

بالشاماليفاريدرأبوقامفقد،الشأنذويبدضلدىتلوحبدأتللخلافبوادرثم

والفضةالذهبيكهمزونالذينتشرالفقراء،واشواالأغنياء،معشزيايدعو:ثلأثينسنة

ا!ف.وظهورهموجنوبهمجباههمبهامموىنار،منبمكاوالئهسبيلفيينفقونهاولا

يلقؤنما4الأغنياشكاوحتىالأغنياء،علىوأوجبوه،ذلكبمثلالفقراء!لعحتىزال

كيتأمرهمنكانوقدبي،أغضلقددرأبا"إن:عثمانإلىمعاويةفكتب.الناسمن

تثب.أنإلايبقفلموعينيها،خالمهااخرجتقدالفتنة"إن:عثمانإليهفكتب.وكيت"

النالم!وكفكفث،بهوارفق،وزؤدهدليلآ،معهوابعثإلم!،ذلياباوجالز،القزحتنكأفلا

استمسكمت")1(.ماتمدي!كفإنما؟استطعتماونفشك

فأخبزه!(2)كبزديشكونالشاملأهلماذز،أبايا:قالعثماذكلدرأبودنيفلما

نأعليذز؟أبايا:فقالمالا.يقتنواأنللأغنياءينبغيولا،الفهمال:يقالأنينبغيلاأنه

الاجتهادإلىادعؤهموأنالرهد،علىأجبرهمولا،الرعئ!ةعليماوآخد،عليماأقفيئ

بهاأوتستبدل:فقالبدار؟ليليستالمدينةفإنالخروح،فيليفتأذن:قالوالاقشصاد.

:قالشفغابالبناءبلغإذامنهاأخرجأنعتمالئةغقيهؤش!أدئهرسولأمرني:قالامنهالشرالاإ

.(31الرتذةنزلحتىفخرج.بهامركيافانفذ

الناسوسجوهيختارفجعل،عفانن!بلعثمانأميزاالكوفةالعاصبنسعيدموقلي

الأشترمالكوفيهم،الكوفةأهلوجوهليلةعندهفسمر،عندهويسمرونعليهيدخلون

.4/284والملوكالرسلتاريخ(1)

دا.ذرب:العرب"لسان!ثيءكلمنالحاد:الذليفي(2)

.4/284والملوكالرسلئاريخانظر:(3)
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السوادأنأتزعمالأشتر:فقال،لقريشبستانالسوادهذاإنماسعيد:فقال"رجالفي

نأإلانصيفافيهأوفاكميزيدماوالق؟ولقومكلكبستانانفاي!مهلأبعليناالثهأفاءهالذي

سمعيهد:شرطةعلىوكانالأسديالرحمنعبدفقال،القوممعهوتكلمكأحلينا.يكون

فوثبوا،الرجليفوتنكملاههنامنالأشئر:فقال.لهموأغلظ؟مقالتهالأميرعلىأترذون

فقال.فأفاقبماءفنضحفألقيبرجلهجرثم،عليهغشيحتىشديذاوطأفوطئوهعليه

يسمرلاوالله:فقالط.م3للىسا--زعصتانتخبتمنقتلني:فقال؟حياةأبكسعيد:له

وسعيذأ،عثمانيشتمونوبيوتهممجالسهمفييجلسونفجعلواأبذا.أحدعنديمنهم

بذلك،يخبرهضمانإلىسعيدفكتب،إليهميحتلفمنكسثرحتىإليهمالناسواجتمع

عيبكعلىويجتمعونيؤثبون،عشرة-لهشماهم-الكوفةأهلمنرفالاإذ:ويقول

سعيدإلىعثمانفكتب،يكثرواأنأمرهمثبتإنخشيتوقدديننا،فيوالطعن،وعيبي

أشدإلايكونوالممعاويةعلىقدموأفلما-الشامعلىيومئليوهو-معاويةإلىسيرهمأن

"اما:عثمانإلىمعاويةبت!كن!،ولحيتهبرأسهاخذواإفه!محتىقبل،منمنهمخصومة

عليهم،يفلونوماالشياطينبألسشةيتكلمونأقوافاإلمببعثتف!نك،المؤمنينأميريابعد،

يعلمسا!نلاكلوليس،الناسعلىنوه!شيفال!قرآن؟لهتلمن-زعموا-النامقوي!أتون

وتمكنت،واضخرهملإسلاماأئقلهمقد؟فتنةويقزبون،.فزقةيريدونوإنمابيريدونما

منظهرانيهمبينكانواممنالناسمنكثيزاأفسدواففد،قلوبهممنالشيطانرقى

وفجورهم؟بمحمخرهميغروهمأنالشأمأهلوسطأقاموأإناقنولست؟الكوفةأهل

.(1)"والسسلام،نفاقه!مفيهنجمالذيمعرهمفيدارهمفلتكن؟مصرهمإلىمهد؟زاف

ألسنةأطلقإلايكونوافلم.بالكوفةسعيدإلىيرإهمأنيأمرهعثمانإليهفكتب

نأعثمانإليهفكتب،منهمينهبئعثمانعإلىالعابنسعيدفكتبرجعوا،حينمنهم

.4/532والملوكالرسلتاري!!1)

؟7؟



إلىعثمانكتبثمجمص،علىأميزاوكالطالوليد،بنخالدبنالرحمنعب!إلىسيرهم

فاخرجواهذاكئابيأتاكمفإذاجمعبى،إلىشيركمقدفإنيبعد،"أما:وأصحابهالأشهمتر

:قالالكتابالأشترقرأفلما،"والسلامشرا،وأهقهالإسلامتألونلستمفإنكمإليها،

سنةذلكوكان.النقمةلهفعخل؟بالمعصيةفيهمواعملناللرعتة،نظزاأسوأنااللهم

.(1)وثلاثينثلاث

عليه،لبوافتأ،بالكوفةالعاعسبنسعيدكلالناسققيس!بنيزيداستغوىالآفيذلكفي

.(2)لبقبنامركمامسألتهمإلىفأجابهم،موسىأباويطلبون،يسثعفونهعثمانإلىوكتبوا

ائاأحدىمنهونقمواأموزا!اإليهونسبوا،وولاتهعثمانعلىالطعنقيالمقالةوفشت

مجاذهذاوليس،(الصحابة)جدلعلىالكلامفيمنهابعفيىعلىأتيناقدعليها،هو)ر

عيوبفييضعوفهابكتبالأمصارإلىيكتبونعليهالمنحرفونوجعل.(3)اهيفالأفاضة

مااخرمضبرإلىمنهممفيركلأهلويكتبذلك،بمثلإخوانهمويكاتبهم،ولاتهم

المدينة،بذلكتناولواحتى،أمصارهمفيوهؤلاء،أمصارهمفيأولئكفيقرؤه؟يصنعون

الأمصار:أهلإلىفكتبق!متمة،عثمانإلىالأنباءهذهونمتكا،إذاعةالأرضوأوسعوا

الأمرعلوليتمنذالأمةسلالمثوقد،موسمكلفيبموافانيالعما!آخذفإنيبعد،امالا

وليس،أعطيتهلاإعئماليمنأحدعلىولاشيءعلييزفعفلاالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

ئشتمون،أقواماأنالمدينةأهلإلمطزفعوقد.لهممتروكإلاالرعيةلهتلحقولعياليلى

فليوافيذلكمنشيئاادعىقنسرا،وشتمسزا،ضربمنفيا،يضربونوآخرون

."المتصذقينيجزياللهفإنتصدقواأوعمالى،منأومني،كانحيثبحقهفليأخذ،الموسم

.(1)زشبلتمخضالأقةإن:وقالوالعثمانودعوا،الهمناسابكىالأمصارفيقرئفلما

.1/632والملوكالرسلتاريخ(1)

.336/)والملوكالرسلناري!(2)
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الأقة،فيوالعدلالسلامةيؤثر،-ورضوانهالثهرحمةعليه-عثمانكانفكذلك

وتصئم.تعيالتيالفتنةولكنها،يحبونهالرعيةوكانت،والعافيةالأمانلهاولمجمب

ماافعالقوبمإلىفتششب،الكتبوتنتحل،الأحداثوتفتعل،الأقاويلتكثروههنا

فيماالحذزويعملالحرمهـ،يقدمأني!ومئدمنالباحثوعليقالوها،ماواقوالفعلوها،

كلوغداجدا،العهدلذلكوإضطربشماالروايةفياختلطتقدلأمورافإن؟يسمعأويقرأ

ور؟ول.مذهتهيعفسدماعلىفيقتصرمنهايجتزىأوينعره،مامنهاينتز4الروايةإلىفريق

بمقامنايليقماإلىالإشارةتكفيناولكن،الرواياتتلكعلىالحكممجالفيهناولهـسنا

الفتنة.وقتالأحداثعلىدالة!مورةتمثللعلها،الصحابةخالهاالتيالكتبمنهذأ

الخروجعلىوتواعدوا،عثمانعلىالمنحرفونالأمصارأهلتكاتبلماأنهرويفقد

والكوفةالبصرةمنجموعهمفخرجت،الحجمالهرينوثلاثينخمسسنةشوالفيجميغا

إليهملي!خرجعليإلىفبعث،بأمرهمعثمانغيم؟المدينةضواحيفيفنزلواومعر،

بلادهم،إلىالعودةمظهرينانصرفواثم،منهوسمعواورأهمإليهمفركب،مه؟ريو

غلابمؤزلثبىمعوجدواانهممنهمالمصريونزعموقد،المدينةإلىراجعينكرواولكنهم

نأوزعموا،إليهقفلواإذابقتلهمفيهيأمره،عاملهسرحأبيبناللهعبدإلىكتاتاعثمان

فلانافانظو،عليكقدمواإذاأعناقهمفاضربوفلائافلانافانظربعد،"أماالكتالبا:في

كتب،ماباللهيقسمفجعل،الكثابعنعثمانوسألوا،(1)(إوكهمذابكذافعاقبهموفلانا

.(2)قدصقد:مشلمةبنومحمدعليفقال.فيهشوورولا،غيمولا

بكبروأباع!دتةغلهؤ!م!لؤاللهرسولفيهيذكركتائاالأمصارإلىعثمانكتبحينها

الأمة،منقلأعن،مسألةولامنهعلبمغيرعنبالشورىإليهالخلافةآلتوكيفوعمر،

.4/367والملوكالرسلتاريخانظر:(1)
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غيرهوأعلنواأمزا،وطلبوا،ونبغالشزفانبث،والإخنوالأهواءالضغائنبدتوكيف

يصلحلاأشياءعليهوعابوامنه،يرضونهكانواماعليهعابواثم،حجةولاعذليبغير

وأسمع؟أرىوأنا،سنينمنذعنهموكففتها،يص!فمنلهم"فقمبرلت:عثمانكتبثم،غيرها

وخزمه!أدتةغقهؤلم!فؤالثهرسولجوارفيعلينااغارواحتى،جوأةغ!ؤج!الفهعلىفازدادوا

بأحليغزاناقناوالأحزابلآلاملأحرابكافهم؟الأعرابإليهموثاتهمث،الهجرةوأرضيى

فليلحق"إ1(.بنااللحاقعلىقذرفمن؟يظهرونماإلا

ويقوليستنجدهمعاويةإلىآخربثتابعثمانألحقه،عائماستمداليكتابفهذا

جوابأبطأفلما،"وذلولصعبكلعلىالشاماهلمقاتلةمنلهبلكقنإلمب"ابعث:له

حقهويعنهميستنفرهم،الشامأهلوإلىكززبنأسدبنيزيلإلىعثمانكتبمعاوية

فالعجلغيالث،عندكمكان"فإن:إليهموصنيقه،عندهمبلاءه!يذكوهم،عليهم

وحضهم،حقهفعطميزيدقامعليهمالكتابقرئفلئمامعهماجينلما،القومفإن،العجل

بلغهمالقرىبواديكانواإذاحقىكثير،ناس!فتابعه،إليهبالمسيروأمرهم،نصرتهكل

إلمناند!انالبصرةأمييىعامبربنالثهعبدإلىكتبقدعثمانوكاذ.فرجعواعثمانمقتل

الزتذة،نزلواإذاحتىكثير،جمعإليهفصار-الشامأهلإلىكتابهنسخة-البصرةأهل

.(2)عثمانقتلأتاهم!راليعندمقذمتهمونزلت

علىأميزاعباسبنالدهعبذعثمانبعث،وثلاثينخمسيىسنهنفميمها،السنةهذهوفي

ممانعلمهفيماصحابطبهكتبكتابأطولهوالموسمأهلالىكئابامعهوارسل،الحج

ووجوب،يغمهشكرووجوب،غ!جلاللهعلىالثناءفيكتابوهو،الكتبمنأيدينابين

ووليورسولهالفهطاعةووجوبتوكيدها،بعدالأيمانتنقضوألاوأن،بحبلهالاعتصام

وحذرهم،والجماعةلطاعةواالسمععنحذثسهمثم،ذلكفيالكثنةلآياتاوأورد،لأمرا

.352-4/135والملوكالرسلتاريخ(1)
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الناسعلىالتيومداخقهم،المعترضينشبهاتعرضثم،والاختلافوالفرقةالمعصية

ماإلابالسوءالأمارةنفسيئأبرئلاين!ف":كتبثم،واحدةواحدةففتدها،يدخلونبها

أتوبوإف!االخير،لاإبذلكأبتغيفماأقوافاعاقبتوإن،رحيمغفوورييإن،ربيرحم

يررحمةإنهو،إلاالذنودبيغفرلاإنه،وأستغفره،عملتهعملكلمنغتماجلاللهالى

عبادهعنالتوبةيقبل!إنه،العضالونالقومإلاأللهرحمةمنيقنطلاإنهشيء،كلوسعت

يؤثفوأن،ولكملييغفرأنغؤخ!الفهأسألأنا!يفعلونماويعلمال!يئاتعنويعفو

أئها،وبركاتهالدهورحمةعليكموالسلام،الفسمقإليهاويكزهالخير،علىالأمةهذهقلوب

ثم،بيومالترويةقبلبمكةالناسعلالكتاتعباسابنفقرأ.(1)"والمسلمونالمؤمنون

.(2)نيغلوبويععثمانفتلوقدالمدينةإلىقفل

أبيبنعليص!لدتةغقئهذكملؤالرسولعمابنالخلافةوولما،عثمانالنورينذوقتلفلما

بدمبل!طتفرقة،فرقتينالمسلعونوأنفرقأوارها،واشتد،الفتنةناراستعرت،طالب

أميرعليهاوفرقةبمالشامفيمعاويةبعدهممنثم،وعائشةوالزبيرطلحةعليها،عثمان

مشايعيه.منآقرهومنطالبأيىبنعليالمؤمنين

كلأصحابمنالنفروبينالفريفين،بينوتواترتالمرسلةالكتبكثرتوقد

أيضا"فرييى

:للنصرةتستدع!يهصوحانبنزيدإلىالمؤمنينأثمعائشةبهبعثتماالكتبهذهمن

عنالناس!فخذلتفعللمفإنأفيرنا،علىفانثزنافاقدم؟هذأكشاب!اأتاكف!ذابعد،"أما

.(3)"يلع

،114-أ"4/7والملوكالرسلتاربح:فيبطولهالكتاب:انظر(11
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علىبايعاهأمعليتيعةعلىوالزبيرطلحةاكرهافاختلفوا:البصرةفيالناس!اما

فيحنيؤبنعثمانوأصحابعائشةأصحاببنن!ثمبقدالقتالوكانمنهما؟رضا

حنيفابنأصحاتالشرممم!إذاحتى،الفريقينفيالجراحاتوق!ثستالآخر،الفريق

:الكتابهذابينهموكتبوافأجابوهم،،الصلحإلىعائشةأصحاتدعؤا،وعضهم

المؤمنينمنمعهماوقنوالزبيرطلحةعليهاصطلحماهذأ.الرحيمالرحمنالده"بسم

حيثيقيمعثمانإن:والمسلمينالمؤمنينمنمعهومنحنيفبنوعثمان،والمسلمين

فيماعلىالفحلحأدركهماحيثيقيمانوالربيرطلحةوإنيده،فيماعلىالضلحادركه

واحديضارولا.المدينةمنم!ؤربنكعبورسولهمالفريقينأمينيرجعحتى،يديهماأ

مفتوحةغيتةبينهم،(1)ةضزفولاطريؤولاسوقيولامسجدفيالآخرالفريقينمن

وإدنأمرهما،فالأمروالزبيطلحةاكرهواالقومبأنرجعفإنبالخبر؟كعبيرجعحتى

فالأمرئكزهالمبأنهمارجعدمانمعهما؟دخلشاءدمان،بطيتهيلحقحتىخرجعثمانشاء

يلحقاحتىخرجاشاءاوإنعلي،طاعةعلىأقاماوالزبيرطلحةشاءفإن4عثمانأمر

منهمالا)2(.الفالجأعوانوالمؤمنونبطئتهما؟

:قالفإنهزيدبنأسامةإلاالقوممناحديجئهفلمالمدينةقليمحثىكعبفخرج

.(3)كارهانوهماإلايبايعاأإنهمااللهم

ما"والله:ويقوليعخزهحنيفبنعثمانإلىبالكتابفبادرعلئا،الخبروبلغ

،!هل
فلاالخلعيريدانكانافإن،وفضلجماعةعلىاكرهاولقد،فرقةعلىقئقاإلااكرها

حنيف،بنعثمانعلىالكتابفقدموتنهرالما.نظزناذلكغيريريدانكانا!هانلهما،عذر

آخرأمرهذا:وقالبالكتابعثمانفاحتخعنا،اخرجأنعثمانإلىفأرسلواكعبوقدم

."فرض:العرب"لسانالنهرمنالماءقشزد!:الفزضة(1)
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ثم.ونجيرياحذالخباردةمظلمةليلةفيالرجاذوالربيرطلحةفجحع؟فيهكناماغيلي

فقدماحنيفبنعشمانفأبطأ"يؤخرونهاوكانوا-العشاءصلاةفوافقاالمسجدقصدا

عليهمفأقبلوا.فيهموضعوهثم،السلاخوالسيابجةالرطفشهر،عتاببنالرحمنعبد

المسجد)1(.فيفاقتتلوا

الناسبينالحربإثارةفيالكتابامرخطريبجانالرواياتهذهمنيعنينافالذي

وصلجععهوليمنالمتخاصمينالفريقينبينينشأقدوما،الفتنأوقاتفيعنهمكفهاأو

لأخباراإلىوالئقةالحروفإلمماالأمانمنالصفةهذهعلىيؤديهالا.وأجوبةوسؤألالب

الكتب.إلا

لوضعخرجواأنهميحبرانهمالأمصارإلىوالزبيرطلحةكتبالحادثةتاكبعد

بايعهمقدوأفهم،والوضيعالشريففيحدودهبإقامةغؤج!اللهكتابوإقامة،الحرب

ولاحخةيبقلمإذا"حتىونزاعهم،شرارهموخالفهم،ونهمجباؤهمالبصرةأهلخيار

إلامخبرمنهميفلتفلم،مضاجعهمألىفخرجوا،المؤمنينأميرقتقةاستبسلعذر

!إناغتماجل؟اللهوصفكماوكانوا،اللهشاءإنمقيلاهسبحائهواللهزهير!أبنحزقوص

وقدوتلقؤنهغ!وق!اللهفنلقىبه؟نهضنامابمثلنهضتمإلاانفسكمفياللهنناشدكم

.(2)"انيلعالليوقضيناأعذرنا

إليكموقزعتالأمصار،علىاخترتك!مفإنيبعد،"أما:الكوفةأهلإلىعليفكتب

نريد؟مافالإصلاحإلينا؟وأنهضواو؟لدوناوأنصازأ،أعواتاأدلهلدينفكونوا؟حدثلما

فقدذلكابغضوقن،واثزهالحقأحمبفقدواثزهذلكأحمبومنإخواتا.الأمةلتعود

.(3)"وغمضهأبغفالحق
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بينهماالأحداثواشتعلت،النواحيإلمماالفريقينكتبترادتالنحوهذأعلى

ي!شخصلكييستمذه،عتبةبنهاشممعبالبعرةموسىأبيإلىعليفكتباشتعالا،

يركاموسىأبووكانمعهأا(.الخروجعنالناسقوثئط،موسىأبوفأبى،لهتلهقنإليه

بالخبر،عليإلىهاشمفكتب.(2)لبقمنخطابتهفىبنامرمثلما،الفتنةأعتؤالفيالخير

موسىابيإلىمعهوكتب،الكوفةعلىأميراكعببنقزظةبعثأنإلاعليمنكانا!ف

.(3)اعتزلموسىأبيعلىالكتابقدمفلما،بعزله

فيمااخرىجهةمنوعائشةوالزبي!وطلحةجهة؟منعليبينالحربووقعت

الشامعلىوكان،يفعللمالشامولكن،لعليبأجمعهالعراقودأن،الجملبوقعةعرف

تركعلىفتوادعا،وثلاثينسبعسنةمنالمحرمدخلثم،الفريقانوتناوش،معاوية

غيرمنالصلحرجاءالرسلبينهمافيماواختلفت،الصلحفيطمغاانقضائهإلىالحرب

فيوحاربا،الناسوعبيا،الكتائبالجصمانكتبالمحرمانسلاخدناإذاحتى؟جدوى

وخاف،العراقأهلامراشتذفلما،بأقوالوتقاؤلاوتهاتجيا،،مهلكةضروساحرتاصفين

المشاميونأما.وبينكمبينناحكمفيهاماوقالوا:،المصاحفرفعوا،الهلاكالشامأهل

كر؟علىالأشريموسىأبافاختارواالعراقيونوأمامخكما،العابنعمزوفاختاروأ

(4)س
علي.من

ماهذا.الرحيمالرحمنالله"بسمالمشهود:القضيةكتابالفربقينبينوكتب

وقنالكوفةأهلعلىب!عقاضى.سفيانابيبنومعاويةطالبأبيبنعليعليهتقاضى

كانوقنالشأمأهلعلىمعاويةوقاضى،والمسلمينالمؤمنينمنشيعتهممنمعهم

.47"/4والملوكالرسلتاريخ(1)
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،غيرةبيننايجمعولا،وكتابهغ!ق!اللهحكمعندننزلإنا:والمسلمالمؤمنينمنمعهم

وجدفما؟أماتماونميتأحيا،مانحيي،خاتمتهإلىفاتحتهمنبينناغؤج!اللهكتابوان

العاصبنوعمروقيس،بناللهعبدالأشعريموسىأبووهما!!غاللهكتابفيالحكمان

المفرقة!غيرالجامعةالعادلةةن!لافغؤج!اللهكتابفييجدالمومابه،عملاالقرشي

أنهما،الناسمنوالشقةوالميثاقالعهودمنالجندينومنومعاويةعليمنالحكمانوأخذ

المؤمنينوعلى،عليهيتقاضيانالذيعلىأنصارلهماوالأمةوأهلهما،أنفسهماعلىآمنان

قدوأن،الصحيفةهذهفيماعلىأناوميثاقهاللهعهدكلتيهماالطائفتينمنوالمسلمين

سارواأينمابينهمالسلاحووضعوالاستقامةالأمنفإن،المؤمنينعلىقتضيتهماوجبت

وعمروقيسبناللهعبدوعلى.وغائبهموشاهدهم،وأموالهموأهليهمأنفسهمعلى

حتىفرقةولاحربفييرداهاولا!مالأمةهذهبينيحكماأنوميثاقهاللهععهدالعابن

لهمانمنهما،تراضعلىأخراهذلكيؤخراأنأحباوإن.رمضانإلىالقضاءوأجليعصيا.

وإن،والقسطالمعدلةأهلمنيألوولا،مكانهيختارالشيغةأميرفإنالحكمينأحدتوفي

رضياوانالشأم،وأهلالكوفةأهلبينعدلمكانفيهيقضيانالذيقضيتهمامكان

يكتبانثمالشهود،منأرادامنالحكمانويأخذأرادا،منإلافيهيحضرهمافلاوأحبا

وأرأد،الصحيفةهذهفيماتركمنعلىأنصاروهم،الصحيفةهذهفيماعلىشهادتهما

.(1)"الصحيفةهذهفيماتركمنعلينستنصركإنااللهموظلتما.إلحادافيه

النبييبرمهاكانالتيكتلك،القديمةالمواثيقلكتبامتدادالكتابوهذا

واحترازاته،الكثيرةالكتابتوكيدأتفيلطلةاهذانقرأ؟(2)لعرباقبائلمعم!نتةغقيهؤل!ملؤ

ذكرفيونقرأهوالحصر،والتقييدالضبطإلىالقاصدة،الحازمةالقانونيةولغته،العامدة

المشهوروهو،موسىأبيباسمصرحفقدتاما،ذكرا-معروفانوهما-الحكميناسمي

.45-5/53والملوكالرسلتاريخ(1)
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العدلإقامةوالمبتغى.قريشفيالققموهو،عالعاابنعمروقرشيةعلىونص!،بكنيته

الطرفينتواصعاض!يأالمعنىهذاوفيأحذا.أحديظلتمولئلااحد،عليأحديجورلكيلا

ماعلىشهدكما،للقفميةمكاتايكونالشاموأهلالكوفةأهلبينغذلوشل!مكانعلى

.(1)الكتابذيلفيأسماؤهمكتبتفريقكلمنغشر:قيل،الفريقينمن4سواعددفيه

.(2)ذلكمناكثر:وقيل

هذامجاذالرواي!ةهذهامرفيالقولموليس،فيهالروايةمجلأتعلىالتحكيموقعثم

التحكيمواقعةقبلومعاويةعليبينطارتالتيبالكتبالإلما4يعنيناوإنما،البحث

فيالمحاخةعنالظنراجحفيتخرجلم؟الشككانفهاوإدطالكتبهذهبعدها،ثمخاصة

ذلكيذعيأنهأمحقابدمهمعاويةطلبوهل؟ينمرهلمأمعليتصرهوهل،عثمانمقتل

لسماتهمعاويةوؤكير،معاويةفيوالقدحنف!يمهلفضائلعليذكرمحنتخرجولمغير؟لا

.(1عين)فيوالقد!

ع!يئ،أصحابفيالخلافودت،الشامأهلكلمةاجتمعتالواقعةتلكبعد

إلىمعاويةكتابالأيامتلكفيالمهمةالكتبمنيروىومما،الخوارجعليهوخرجت

إلىفينسبه؟ويرغبهيرهبه،أمره!س!حتيعلي،لهتلمنمصرأميرعبادةبنسعدبنقيس

العراقين،شلطانيعطتهأنعلى،بثأرهالطالبينمنيكونوأن،بالتوبةويأصره،عثمانقتلة

رجلسعدبنقيسوكان-ذلكسوىشاءماوله،بيتهأهلمنشاءلمنالحجازوشلطان

كتابق!يشاجاءفلما-عليهعلتالمجسدمعاويةوكاذ،الدواهيمنداهية،العربفيمخشتا

فقدبعد،أما":إليهفكتب،حربئيتعجللاوانأمزا،لهيبديولايداريهأنأححبمعاوية

.5/45والملوكالرسلتاريخانظر:(1)
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به.أطفولمأقارفه،لمأمروذلك،عثمانقتلمنفيهذكرتماوفهمت،كتابكبلغني

أطلعلمماوهذا،قتلوهحتىإليهودشهم،بعثمانالناسقأغرىهوصاحبيأنوذكرت

عشيرني.قياقافيهكانالناسفأول،عثماندم!نتسلملمعشيرتيعالمأنوذكرت.عليه

تطرفيهليأمروهذا،فهمتهفقد،بهالجزاءمنعليوعرضش!،متابعتكمنسألتنيماوأفا

حشىتكرهه4شيلهبسليمنيأتيكولن،عنككافوروأنا،إليهي!زعمماهذاوليس،وفكرة

.(1)"وبركاتهاللهورحمةعليكوالسلامغؤج!،أدئهوالمستجار،اللهشداءإنونرىترى

معاويةوكان.سعدبنقيسأمثالمنلاإيخرجلاودهاءومراوغةمواربة5خابإنه

ولم،مخادعتهعليهخاتمتولاسعد،بنقيسكيديعجبهفلمايضا،داهيةسفيانابيبن

كتاتك،قرأتفقدبعد،"أما:أمزهويتلمسيلومهإليهفكتبمباعذا،مقارتاإلايزه

الجزور،كختكههنافيمات!نأحرئا،فأعدكتباعداركوألهيمفئما،فأعدكتدنوأزذفلم

الخيل،أعئةوبيده،الرجالعددومعهللمكايد،ينتزعولا،حالمخايصافيمثليوليس

.(2)"عليكوالسلام

والمطاولة،الإرجاءمنهيقبللاأنهوعيم،ضجزهعرفمعاويةكتاب!م!يقتلافلما

منالغخحتفإنبعد،"أما:إليهوكتب،أمرهدخيلةعلىوأظهره،ه!جوعنلهفكشف

الناسآؤلىطاعةمنالخروقيأتسومني.رايوأستسقاطكفن،وطمعك،بياغترارك

!؟وسيلةعتمالتةلخيهؤلهم!لؤاللهرسولمنوأقربهمسبيلا،وأهداهم،للحققولهموأ،لإمرةبا

وأضلهمللزور،واقوالمالأمر،هذامنالناسأبعدطاعة،طاعتكفيبالدخولوتأمرني

طاغو!خ،مضفينضاثينولد،وسيلةعتمالتةغق!هؤشلؤورسولهغؤقلاللهمنوأبعدهم،سبيلآ

"4/155والملوكلس!لا!لتا(1)
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شغلكألمإنفواللهورجلآ،خيلآممرعليكمالئإنيقولكوأهماأ؟إبليسطواغيتمن

كتا!معاويةوردفلما."والسلامتجد،لذوإنك؟إليكأهئمنفشكتكونحتىبنفسك

مكائه)1(.عليهوثفلمنه،ايشقيممبى

ونفودهحدتهصنعالزمح،ك!يهمننافذ،السيفكذبابحالهطهذاقيسيوكتاب

،أر!هلوطولآمتناسبمجمليفيالمحتربين؟الرجلينبينقيسىعقدهاالتيالطويلةالمقابلة

وذفا.ومدخا

بنمحمدإلىبأمرهاويعهد،عليهوردتلشئهلممصرولايةعنقيشاعليويزيل

البغييخبفإنبعد،"أما:ويزعبهليزهبهمحمدإلىكتبأنمعاويةيلبثلهنلمبكر،أبي

ومنالدنيا،فيالنقمةمنصاحبهيسلملاالحرامالدمسفكوإن،الوبالعظيموالظلم

عيتا،لهأسوأولابغئا،عثمانعلىأعظمكانأحذانعلملاوانا،الآخرةفيالموبقةالتيعة

أنتثم،السافكينفيدمهوسفكت،الساعينفيعليهسعيت؟منكخلاقاعليهأشذولا

أهلهاوجل،جاريفيهاانتبلادعلىفتأقزتأق!حتى،لكناكلأونائمعنكأنيتظن

جناقاقوقاليكإبعثتوقد.عليكويستعرخوني،قوليويرقبون،رأميىيرون،أنصاري

ولو،بكليمحلنعهذاالثهأعطواوقد،بجهادكاللهإلىويتقربون،دمكيستسقون،غليك

بظلمكيقتلوكانولأحببت،أنذرتكولاحذرتكماقتلكعداماإليكمنهميكنلم

ولكن،وأوداجهخششائه)2(بينبمشاقصكيطعنيوم،عثمانعلىوغذوكوقطيعتك

.(3)"والسلام،كنتأينماأبذاالقصاعرمنالقيسلمكولن،بقرشيأمئلانأكره

.4/255والملوكالرسلتاريخ(1)

."شقعس:العر!لسان"عريفيىغيزطويلأكانإذاالسهمنصلوهوكشقع،جمعالمشاقعر(2)

خشش":العرلب"لسانالأذنخلفالنات!الشعرمنالعاريالذقيقالعالموالخششاء:

.ا"5/1والملوكالرسلتادبخ(3)
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بلجوائا،يجزلمبكرأبيبنمحمدفإن؟الكتابمنبغيتهأصابقدمعاويةولعل

جيشكانحتىأيامتمفيىولم.بمجاوبتهوأمرهإليهعليفردهعلي،إلىبالكتابارسل

ثمبكر،أبيبنمحمدفيهرلرر،عالعابنعمرورايةتحتضمصراروطئقدمعاوية

عليها)1(.ويستوليمصرعلىمعاويةوتغلب.قتلةشرفيعتليقبفعليه

43!هلالخوامحتننبآر

منذانتفضتقدالخوارجكانتا،المدلهمةالحوادثهذهيخضمفي،العراقفيوهنالك

ويناصحهم،،يكاتبهمعلييفتألمالوقتذلكومنذالنهر،إلىوالتجؤوا،التحكيمواقعة

يعملاولم،للهاكتابخالفاقدالحكمينانلهميذكرمرةإليهمكتبفقدالأمور،لهمويحبفي

لأمراعلىونحن،وعدوكمعدوناإلىسائرونفإنافأقبلوأ،هذاكتابيبلغكم"فإذا؟بالسنة

.(2)"والسلام،عليهكتاالذيالأول

علىيشهدأنإليهوطلبوا،لنفسهغضببللربهيغضبلمبأنهيتهمونهإليهفكتبوا

منابذوهفإفهمدالا،وبينهمبينهفيمانظروافعلهوفإنبمالتوبةيستقبلثمبالكفر،نفسه

.(3)منهمأيسقراهفلما.الخائنينيحبلااللهإنسواء،على

وخافالمعاقدعندهموامن،الدمواستباحواالناسقتلواالخوارحهؤلاءإذثم

:فقالكافر؟أمأنتأمسلم:لهفقالواالمسملمينمنمسافبرلوجليعرضوافقد،المؤمن

وسيدالمؤمنينأميرإنهأقولخيزا،فيهأقول:قال؟عليقيقولكفما:قالوا.مسلمأنابل

معهووجدوا،فقالعوهمنهـمعصابةعليهحملتثم.الثهعدوياكفرت:لهفقالواالبشر.

سبيلفلاهذااما:قالوا.الذمةأهلمنرجل:قال؟أنتما:فقالواالذمةاهلمنرجلأ

فإنيبعد،"أما:خضفةبنزيادإلىعليفكتبالخبر،الناسقفأخبرالذميفأقبل.عليه

.\"5-5/101والملوكالرسلتاريخ:انظر(1)

.5/77والملوكالرسلتاربخ(2)

،5/78والملوكالرسلتاريخ(3)
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إلىعلمتأكنلملأنيوذلك،أمرييأتتكحتىموسىأبييرليتنزلأنأمرتككنت

اثارهم،فاتبعيقر،لها:يقالقريةنحوأخذواانهمبلغنيوقد،القومتوجهوجهأي

إفي،مهد؟رافلحقتهمأنتفإذاكصفئا،السوادأهلمنرجلقثلواقدفإنهم؟عنهموسل

،الحرامالدموسفكوا،الحقفارقواقدف!نهم،عليهمباللهواستعنف!ناجزهم،ابؤافإن

.(1)"والسلام،السبيلوأخافوا

أعيا،الناجيراشدبنايخريت:لهيقالرجلرأسهمعلىالخوارجهؤلاءوكان

والنصارىالمسلمينمنالعافةإلىبسببهطالبابيبنعليكتبلقدحتىالناس!،

يقرأمنإلمماالمؤمنينأميرعلياللهعبد"من:قوتهمنفيوهن،عظليفرقهم؟والمرتدين

منوعلىعليكمسلالم.والمرتدين،والنصارى،والمسلمينالمؤمنينمنهذاكتابيعليه

منيكنولمأدئهبعهدوأوفى،الموتبعدوالبعثوكتابهورسولهباللهوآمنالهدىاتبع

اللهأمروبما،بالحقوالعمل،نبيهوسنة،اللهكتابإلىأدعوكمفإنيبعد،اماءالخائنين

جاءالذيالحارتالهالكهذاواعتزليدهوكفمنكمأهلهإلىرجعفمن،الكتابفي

ودمه،مالهعلىالأمانفلهففسادا؟الأرفيوسعى،والمسلمينورسولهاللهيحارب

وبيظ،بيننااللهوجعفنا،عليهبالثهاستعئاطاعتنا؟منوالخروجحربناعلىتابعهومن

.(2)"ازيصنبالفهوكفى

كتبر!غنهة،معاويةيت!وموأل!ة!شك!ة،زعليالإماممقئلبعدأيضا،بالفتنةيلحقومما

كتبوهومماالمسير،منهويتعجلوا،للتئعةليستقدموه؟عليبنحسينإلىالكثيرةالكوفةأهل

لكجندعلىفاقدمشئتفإذا؟13)مابئوطفتالثمار،وأينعت،الجناباخفيرقدفيها:

.181-5/171والملوكالرسلتاريح(1)

.5/261والملوكالرسلتاريخ(2)

"لسانامتلأت:أي:وطفت،"مج:العربلسان"الماءفيهيجتحعالذيالموضعوهي،خمةجمعالجمام:(3)

."طهمم:العرب
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بعد،أما،والمسلمينالمؤمن!تمنالملاإلىعليبنحسين"من:إليهمالحسينفكتبحبهئد،

كلفهمتوقد،رهمملكممنعليقدمقنآخروكانا،بكتبكمعليقدماوسعيذاهانتافإن

يجمعناأناللهلعلفأقبل!إمامعليناليسإنه:جفكمومقالة،وذكرتماقتصصتمالذي

نأوأمرته،بيتيأهلمنوث!قتيعميوابنأخيإليكمبعصتوقد!والحقالهدىعلىبك

الفضلوذويملئكمرأيع!أقدأنهإلمئماكتبفإن،ورأيكموأمرك!(بحالكمإلميمايكتب

وش!يكاعليكمأقذأبكتبكئمفيوقرات،رشلكمبهعليقدمم!مامامثلعلىمنكموالججى

بالحق،والدائن،بالقسطوالآخذ،بالكتابالعاملإلاالإماممافلممري؟اللهشاءإن

.(1)"والسلام،اللهذاتعلىنفشهوالحابس!

جرى،بمادرىقدحسينيكنولم،معاويةبنليزيدالكوفةأهلأمرتكشففلئما

العاعبنسعيدبنعمروكانوقدكان،ماوكان،ينصروهفلموأسلموهعنه،تخاذلوا

يثبطه،جعفر،بنألقعبدمنمشورةعلىعليبنالحسينإلىكتبمكةعلىيزيلعامل

والبر،والثلةالأمانعندهلهفإن،بمكةليقيتمويدعوهالعرأق،إلىالخروقيإليهويكره

غؤخل،القإلىدعامنورسولهالدةيشاققلمف!نهبعد،"أما:حسينإليهفكتبالجوار،وحسن

الأمانلهخل!،والصلةوالبرالأمانإلىدعوتوقد؟المسلمينمنإننيوقالطصالخا،وعمل

لناتوجبالدنيافيمخافةاللهفنسأ!الدنيا،فيتخفهلممنالقيامةيومالدهيؤكنولن،أددهأمان

،والآخرةالدنيافيخيرافحزيت!وبزيعلتيبالكتابنويتكنتفإن.القيامةيومأماته

.(2)"والصملام

مقدورا.قذزااللهأمروكاننفغا،الحسينمعالكتالبئحدفلم

.5/353والملوكالرسلتاريخ(1)

.389-388والملوكالرسلتاري!(2)



المحقولبئياالؤضا151

كانتقلهاألاإالوصاياأنذلك؟المكتوبةالوصايااليهتابئما،الصحابةنثرفييدنيوكا

الصحابةكتبهاالتيالوصايامنإلينايسقطولم،بالوصيةإليهميتوجهمنعلىشقافاتلقى

يوصيه،الجيشإمرةولاهإذعبيدةأييإلىالخطاببنعمركتبهمامنهاوصايا،بضعإلا

بي،اللهأبلاك"وقداخرها:فيإليهكتبثم،المسلمينمنيدهتحتهموبمن،الدهبتقوى

منأهلكمفكماضهلكذأنوإياكعنها،قلتكوائهالدنيا،عنبصزكفغمفس؟بكوأبلاني

.(1)"مصادغهمرأيتفقد،قبلككان

التيأو،الموتخولهتكتبوهاالتيالموتوصيةالمكتوبةالوصاياتلكأجلمنأنهغير

غلخهؤلمكلقضع!تمالتةالنبيأمرأمتثاالمالوصاياهذهكتابتهمفيوالأصل.الموتاو!حأإذاكتبوها

ووصيشهلاإليلتينيبيتفيهيوميئأنيريد!لشيلهمسلبمامركغحق"ما:الحديثفيإياهم

.(2)"عندهمكتوبة

إلاذلكقالعتمالتةشكقبهؤل!لىاللهرسولسمعتمنذليلةعليمرتماعمر:أبنقال

.(3)وصيتيوعندي

النجيحديثمنظاهروجفطهاالوصية()بكتابةالأمرانأحدهما؟أمرانوههنا

لأمراوهو،الكتابةمنالنوعهذالهذمعلىالداكةلأمارةاعمرابنقولوفيع!1لتةلخشهؤلمم!ض،

الثاني.

وكان-العوامبنالزبيإلىمماتهعندمسعودبناللهعبدوصيةالنوعهذافمن

أوصىما"هذا:الزبيربنأدئهعبدأبنهدالىإليهفأوصى-بينهماآخىعلىلئةغقيهؤلمم!النبي

"3/434والملوكالرسلثاري!(1)

.7"/همسلمرواه(2)

.5/70مسلمممحيحانظر:(3)



بنالزبيرإلىوصيتهمزجعإن:مرضهفيحدثبهخذثإنمسعود،بناللهعبد

ذلك؟منوققمتاذلكمنوليافيماوبلجحلفيوانهماالزبير،بناللهعبدابنهوإلمماالعوام

عنذلكلمججرولابعلمهما،إلابناتهامرأ!منتروجلاوإنه،منهشي؟فيعليهماحرجلا

فهوخمسمئةفلانأدىإذا:رقيقهفيبهأوصىومما،"الثقفيةأدلىعبدبنمتزيخبامرأته

،(1)مظعونبنعثمانقبرعندي!دفنوأن.درهمبمئتيحلةفييكفنأنوأوصى.حر

الخشنإلىطالبأبيبنعليكوصيةالأبناء،أكبرإلىالوصيةهذهتكونمااز!شكو

بلغنا.قدفيماوأطولهاالمكشوبةالموتوصاياأتممنوهي،اولادهبكرفيابنه

ثم،ولدهفرأق!اعلىوحرناو!غانا،منهرحمةباسمهابتهعلييناديالوصيةهذهفي

فيوالجهاد،والكعبة،والصلاة،والقران،والجيرأن،الأيتامفيويوص!،لجضهبهيزللم

والمساكين،،والفقراء،عليهاللهصلواتالنبيئوأصحاب،والذمبيئ،والزكاة،الثهسبيل

تكرازوكذأ"كذافياللة"الئة:بقولتههؤلاءمنفئهكليسبقوهو،أيمانهمملكتوما

إذاحتى.الهمسببيةبفاءمبدوءبتعليليوصاياهمنواحد؟كلمتبغا،وتوصيةوخسثطإغراء

فيشرعثمخطرها،علىتينبيقامرتينبلفظهافكررها،بالهمصسلاةأوصاهذلكمنفزغما

عنه:تعالىاللهرضيفكتب،أخرىأشياءعنوفهيهبأشياءأمره

يشهدأنهأوصى:طالبأبيبنعليبهى!وأماهذا.الوحيمالرحمنالله"بسم

ودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهعمذاوأن،لهلشريكلاوحدهالثهإلاإلهلاأن

ومماتيومحيايونسكيصلاتيإنثم.المشركونكرهولوكلهالدلنعلىليظهرهالحق

حسنياأوصيكثم.المسلمينمنوأناأمرتوبذلكلهشريكلا،العالمينربلله

بحبلواعتصموا،مسلمونوانتملاإتموتنولا،ربكمالثهبتقوىوأهليولديوجميع

ذاتصلاح"إن:يقول!لىدتةغقيهقكمكلقؤالفاسمأباسمعتفإنيتفزقوا،ولاجميغاالله

.471-ا3/46الكبيرالطبقاتانظر:(1)
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الفهيؤنفعحلوهمادحاكلذويإلىانظروا،"والصيامالصلاةعامةمنأفضلالبين

اللةواللة.بحضرتكميضيعنولا،أفواههمتعنوافلا،لأيتامافيالثة.الحسابغليكم

سيوزثه.أنهظنناحتىبهيوصيزالماغق!هؤلهمم!،ع!لتةنبيكموصيةف!نهم،جيرانكمفي

عمودفإنها،الصلاةفيالثةوالثة.غليكمبهالعملإلىيسصبقنكمفلا،القرآنفياللةواللة

فياللةوالثةينانمر.لمترلثإنفإنه،بقيتمماتخلوهفلاربكمبيتفياللةواللة.دينكم

.الربغضبتطفئفإنها،الزكاةفياللةواللة.وأنفسكمبأموالكماللهسبيلفيالجهاد

فإن،نبيكمأصحابفياللةوالثة.أظهركمبينيظلمنفلانبيكنم،ذمةفياللةوالله

واللة.معايشكمفيفأشركوهموالمساكينالفقراءفياللةواللة.بهمأوصىاللهرسول

أرادكممنيكفكم،لائملومةاللهفيتخافنلا.الصلاةالصلاة.أيمالمحمملكتفيماالثة

والنهيبالصروفالأمرتتركواولا.الثهامركمكماح!تاللناسوقولوا.عليكموبغى

بالتوأصلوعليكملكم.يستجابفلاتدعونثم،شراركمالأمرفيو؟المنكر،عن

تعاونواولا،والتقوىالبرعلوتعاونوا.والتفرقوالتقاطعوالتدابرياكما!هل.والتباذل

بيت،اهلمناللهحفظكم.العقابشدي!داللهإناللهواتقوا،والعدوانالإثمعلى

.(1)"الثهورحمةالهمسهـلامعليكموأقرأ،الفهأستودعكنم.نبيكمفيكموحفظ

منازلآخريرىوهو،الميتلأنوأبليها؟الوصاياأصدقمنالموتوصاياإن

وان،الفائزقيمنيكونواأنلهمالخيريحمثوقنلأهلهيريد؟الآخرةمنازلوأوذالدنيا،

الأمر.منفيههمماحقيقةعلىيقانوا

.481-5/471والملوكالرسلتاريخ(1)



والغذل!ءالقضا!ثف!61

لعمرماهنالكلنهاوثبتن،الخطاببنعمرلدىالعدلخطبفيالحديثعلىأتينا

الخليفةيستكملوهنا،الخفقفيوإشاعتهإقوارهعلىللعمليوتضب،العدلفيوجهـ4من

حديثهيتوقعقيوهو،ةح!اخجهةعلىالقضاءوفيعموقا،العدلفيأفكارهالفاروق

والتحريالزويةمنصاحتهاالكتببهتغيريلمالعله؟خطبهدوذكتبهقيالقضاءعن

النظر.امة9!

بمبإطلاقالصحابةكتبأشهرهوولعله،قاطبةالقضاءفيالإسلامكتبوأشهر

لهتضاةاتخذهكتابوهوالقضاء،فيالأشعريموسىأبيإلىالخطاببنعهركتاب

يكتبوفيه.يكونأنعليهينبغيوما،القاضيعملفيأصلآومؤرخوهمالمسلمين

فيالئقاضيئأنلهفيذكر،المختصمننبينالحكموطريقةالقضاءقواعذموسىلأبيعمر

السبيلوضعيفهمشريفهمالناسرضاوأن،أساشهوالقفم،القذممنذمستقرالإسلام

وإنهأنكر،ضنعلىواليمين،ادعىقنعلىالقضاءفيالبتنةوأن،بيانهمالمؤاساةإليه

جائز،وهو،الحكومةعنخروجالصلحأنلهويذكر.التقاضيأصولمنكبيرلأصل

وخير.إحيسانأخطأهإنالحقإلىورجوغهقضائهعنالقاضيعدولوأن،شروطوله

وأنخفي،فيماسبيلاالقياس!يئخذوأن؟لهدليلهيظهرأكايلتبسماقهمعلىيحثهثم

الشهود،عدالةفيإليهيكتبثم.المقاضاةتطوللاكيأمداغائتاحقاادعىلمنيجعل

والأناةالجن!ممنالقاضبييلؤمبماإتاهبوصيتهالكشاتيختمثم،عنهمتسقطومتى

العمل.يقبلبهصدفهالإخلافإن!أدنهبالإخلاصوينصحهوالصبر،

بينالحكمفيوعمليصكاأداتةغفيهؤشتلؤالنبيسيرةمنيستلهمكانعقرأنفيولاشك

هذافصاغ؟وعملهعفمهإليهأداهوما،خبرتهبهأ)تهماثمبكر،أببعملثم،المختصصين

.الكتاب

297



بنعمراللهعبدمن.الرحيمالرحمنالله"بسم:العظيمالكتابهذاوصورة

فريضةالقضاءفإنبعد،أما،عليكسلالم،قيسبناللهعبدإلىالمؤمنينأميرالخطاب

بينآسيى.لهنفاذلابحقتكفمينفعلافإنه؟إليكادليإذافافهئم.وش!هبحمتبعة،محكمة

منضعيفررييأسقولاخيفك،فيشريفيطمعلاحتىمأووجهكمجلسكفيالناس

إلا،المسلمينبينجائزالصلحأنكر.منكلواليمين،ادعىقنعلىالبئنة.عدلك

فيهفراجعت!اليومقضيته4قضايمنعنكولاحلالا،حرماوحراقا،أحلصلخا

مراجعةأنواعلمشيء،يئطلهلاالحقفإن؟الحقالىترجعأن،لرشدكوهديت،نفشك

قرانفيهليسمماصدركفييتلجلجفيماالفهتمالفهتم.الباطلفيالتماديمنخيرالحق

.ترىفيمابالحقوأشبهها،اللهإلىلأحمهااعقدثمذلك،بعدالأموزي!هلثمسنة،ولا

اشتحللتوإلا،بحقهأخذبينةأحضرفإن،إليهينتهيأمذاغائئا،حقاادعىلمنواجعل

قور،شهادةعليهمجرتاأوحذ،فيمجلوأاإلاالشهادةفيعدولمالمسلمون.القضاءعليه

والقلقداياك.بالبيناتعنكمودرأالسرائر،منكمتولىاللهإن؟قرابةأوولا؟فيظنيتاأو

الذخر؟ولمجهمي!نالأجربهاالثهيوجبالتيالحقمواطنفيبالخصوموالتأذيوالضجر

تزئنوقن،الناسوبينبينهماالثهاصلخ،اللهوبينبينهفيماسريرتهصلحتقنفإنه

فماخالضا.كانماإلاعبادهمنيقبللاأللهفإذالثه؟شاتهمنه،اللهيعلممابغيرللدنيا

.(1)"والسلام،رحمتهوخزائننرزقهعاجلفيأدئهعندبثوابظنئر

وفيه:،بنحوهعبيدةوأبيمعاويةإلىوكتبآخر،كتاتاموسىأبيإلىعمروكتست

يسلئمخصاليخمسالزئمخيرابمفيهيص!فنوآلذلمالقضاءفيكتاتاكتبتفإننيبعد،"أما

وأالعادلةبالبينةفعليكخهمصمانإليكتقدمإذا؟حنهكبأفضلفيهوتأخذ،دينكلك

فإنك؟الغريبوتعهد.لسانهوينبسط،قلبهيشتدحتىالضعي!وأذدخ.القاطعةاليمين

.هناكالرواياتبينالمفصلةالفروقوانظر:،924-427صس،السياسيةالوثائقمجموعة!1)
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فيبينهموآكلبهيرفقلممنحقهضئعيانما،أهلهإلىورجعحقه،تركتتعهدهلمإن

القضاء")11.فصللكيسئبنمالمالناسبينبالصلحوعليك.وطزلهكلخطك

علىيجبوأنه،والمستضعفينالغرباءمنالبيناتاستنباطفيحجةقتابوهو

الؤخشة،منهموتزولالرؤ4،عنهميذهبحتيوتأهمينهموتعفدهمتألفهمالقاضي

منه.أيسأوصاحبهخافإذايضيحقدالحقأنذلكبمألسنتهمعلىالحقفينبسمط

خوفهمأوالناسضغفيكونلاوأن،التقاضيالمتسحبابفيححةيقدأنه!ك

وجوةيزللم"إنه:موسىاببإلىمؤةكتبوقد.عنهالتجافيأسبابمنسبباغزبئهمأو

الضسعيفالمسلمويخ!ب،الناسوجوهمنلهتلكمنفآكيرئمحوائخهم،إلينايرفعون

.(2)"الق!موفيالحكمفييئضفأنالعدلمن

ضئنرلا.فوقهيرومونولاوالضعفاء،الفقراءيرضيالإنصالهتأنذلك

الفه،بكتابيكونالفضاكأأنفيهيحبره،سألهسؤاليعنجواتاالفاضيشزيحإلىوكتب

.(3)الرأيباجئهادثم،الصالحينبقضامثم،ةن!لابثم

صالحين،رجالا"انظرواأن:القاضياختيارفيومعاليعبيدةأبيإلىوكتب

.(4)"وارزقوهمالقضاءنمعلىفاستعملوهم

فييرغبلاماليذافإنبموخمتسبماليذاإلاتستقضين"لا:موسىأبيإلىوكتب

.(5)"الناسبينالعواقبيخشىلاخشبذادمان،الناسأموال

.2/515والتبيينالبيان!ا)

.2"3/3!الملولسالرسلتاريخ(2)

.439ص،السياسيةالوثائقبحموعةانظر:(3)

.439ص،السياسيةالوثاثقمجموعة(4)

.437ص،السياسيةالوثاثقمجموعة(5)

299



بأحسنفيهموليمام،الناسبينالعدلمليتحرىبهاكتهمتإنماالكتبتلككل

كتبواالقضاء-معنىمنأوسعمعئى-وهونف!يمهالعدلأمروفيواصدقها.الصور،

شي؟كلفيأنزلوعلاجلاللهفإنبعد،"أما:الخطاببنعمرككتاب،جليلةكتما

رخصةفلاالذكرفأما.والذكر،السيرةفيالعدل:أمرينفيإلالاتبعفالحافيرخصة

ولابعيد،ولاقريبكافيفيهرخصةفهملاالعدلموأما.بالكثيرإلامنهيرضسولم،حالةفيفيه

منللباطلوأقمعللخؤر،دأطفأ،أقوىفهوليئا:رئيوإنوالعدلرخاء.ولاشدةفي

.(1)"رفكللأنكشفهوشديذأ:رئيلهاناتجؤر.

قريببمافيترخعفيهولا،فيهقوادةولا،مخيععنهلاأمراالعدتطعمررأىكذا

رآهلوأحذافإنشديذا؟رئيوحالليتا،رئيحال:أحوالهفيكئهخيروهوبعيد،ولا

للخؤر،واطفآاقوىالعدلطيرىعمزفإنبالباطلقمعفيمنهأجدىالنهلتمورأىليتا

أنكشذأكإذفهوشديذا،ضغئاالكفارمنأحدراةوإنالجور.منللباطلوأقمع

له.إظهازاوأشد،لكفرهم

فيضاقتأواتسعتمهـمما،دروبهواستحسالقالعدلمديحةفيإذنكتابفهذا

عليهموحرم،لنفسهاوتفماهكمالعبادهالعدلارتضىقدغؤقلأدلهفإن،الناسأعين

نفسه.علىوحومهالظلتم

يكتبأنعفانبنعثمانبالخليفةحداماهو،المعانيهذهبنحوالصحابةإيمانإن

وقد،موسمكلفيبموافاقبالعتملذ"آفإف!بعد،"أماالأمصار:إلىخلافتهأولفي

ولالثيءعلييزفعفلاالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرعلوليتمنذالأمةشلطت

وقد،لهممترولثإلاالرعتةلهسلحقولعياليليوليس،أعطيتهإلاعماليمنأحدعلى

وشتملمرا،ضربقنفيا،يضربونواخرون،يشتمونأقوأماأنالمدينةاهلإلمازفع

.3/585والملوكالرسلتاديخ(1)



منأومئيكان،حيثبحقهفليأخذ،الموسمفليوافيذلكمنثميفاادعىمنلمئزا،

ودغؤاالناسابكىالأمصارفيقرئفلما."المتصدقينيجزيالثهفإنتصدقواأوعمالى،

.(1)لعثمان

علىوالئهاكانصحابي!وهو-عميرو)2(بنالخكمرايناإنإذنعخبولا

الصفواءالمؤمبنلأميريصطفيئأنيأمرهأبيهبنزيادكتالمحبجاءهوقد-خراسان

منشجاعةفيالخكمإليهفكتبلهضة،ولاا!هذالناسبينيقستملاوأنوالبيضاء،

كتاتتذكرإلمماكتبتفإنكبعد،أما،عليك"سلالمةبسواهيرض!فلمالعدلعلىتهنشأ

كانتلووالفهوإنه،المؤمنينأميركتابقبلاللهكئابوجدتوإني،المؤمنينامير

،"عليكوالسلاملمحرتجا،منهماالفهلجعلاللهفاتقىعبدعلىزتقاوالأرضسالسماوات

.(3)فاقسموهقيئكمعلىاغدوا:للناسقالثم

.4/234والملوكالرسلتاريخ(1)

،البصرةنزلطثم،ماتحتى!النيب!جض.الغفاريعمروابو،حذيمبنمجاعبنعمروبنالحكمهو(2)

.2/801الإصابةانظر:ذلك،!صوقيل.واربعسخمسسنةلهنماتخراسانزيا؟وولاه

.9/28الكبرالطبقات(3)
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الغفظقفتننأ71

إلىأدعىالحفماريةالمجتمعاتإقامةأنذلكوبناء،مدنبةدينالإسلالمجاضا

نالا،والإيمانا!لعرفةمصادرمنقريئاالإنسانيكودطإذ،والأنفسالأخلاقتهذيب

ولكشها،لبعفالناسمفيدةوالبداوةالعزلةتكونقدنعم،وحدهمنعزلابعيذأيكون

علىعتمالقةغقيهؤلم!لؤعالنبيحزولذا؟وأخلاقهه!ي!فنلموجشةبصاحبها،ضارةعحومهافي

وأمذوهاوشتدوها،،المدنبعدهمنالهمصحابةوتنى،الناسفيهاإليهيجتحعمدينةإقامة

كتبهذامنطرقايعكش.والآخرةالدنيافيوآتهاحاقائصيحأنشأنهمنمابكل

وكتب،والبقاعالمدنوصففيكتب:قسمينتقسيمهايمكنالتيالعمرأنفيالصحابة

والتمدين.الاجتماعفي

،واليقاعالفذقؤضفآرأ

أمرالربيالأدبفيالمدن"مدخأنإلى.ح78"3غرنباوميلاة"!داميذهب

قصيزموجراالواصفالناثرنجدفإننامنهشيءعلىعثرناوإذانسبيا،الورودنادر

الفترةفيكبيرخطرلهايكنلمالمدنأن:ظاهرتينيفشرهذاأنيرىثم.(1)"سفتلا

تبدوالتيالأساليب"إلىأصلهفييرجعللمدنالمدحهذابعضأسلوتوأن،الجاهلية

:قالبل،مذهبهيؤيدمايذكرلمثم."مشابهأدبمنإليهاوماالمسيحيةالزانيمفيلنا

."المقامهذاغيرفيعليهيدثلأنالسطورهذهكاتبيرجوامر"وهو

بوصفها،لاالمدنبمدحيتعققفيماسي!ولا،النفسلهضرمسألةفيمعهنتفقولعلنا

أثيرمنكانقماإنماالمدأثحهذهأنأما.النفسبقصيرةليمستلمدنأوصاف!تأتينافسوف

لاتصالبادر؟أيةقبلالمدنتمدحأوصاف!ظهرتقدلأئه.عليهنوافقهلامافهذامسيحي

والتأثر.التأثيرفيهيزغمقدالذيالاتصالذلكأعني،بالمسيحيةالمسلهين

-!ك.75*!ك3غرنباوم*لمافونلغوستاف،العربيالأدبفيدراسالب:ضمن،العربيالنثرفيالمدنمدح(1)

.م9951بيروت،الحياةمكتبةمنشورات،فريحةأنيسترجمة،282ص*ول!6



شئللتماة!كس!ة!لآزاثذلمئما)1(أضجليوصفالصحابةع!ندلمدينهؤضؤأقدمولعل

بها،أختااخضزت"؟قال؟مكةتركتكيف،اصيليا:صتمانتةغقيهؤل!ملضاللهر!ولبمحضر

صح!إلتةغقتهؤلمم!:اللهرسولفقال.شفحها"وانتشرإذخرها،وأغدققبطحاؤها،وابيضت

أباطحها،ابيضتحين"تركتهاقالط:روايههـة:وفي+(2)"انزحتلا،أصيليا"حسبك

ربيصلواتعيناهفاغرورقت،"(3)اهمفشوأفشرإذيخرها،وأعدواث!امها،وأحخن

معخبعيهبمنلمكةمختصروصفرروهو.(4)"اأصيلياتشوقنالا":وقال،عليهوسلامه

خفقهوماغقيهؤلم!لؤ،ع!تمالتةالنبينفس!فيشسخننمنالوصفهذاتركهماذلكاية؟مستهام

.درجثراهعلىالذيووطيه،فيهولدالذيبلدهإلمماالحنيناثاليمن

،(5)الأرضوبقاعالملدانوصففيأمراءهيستكتبخاصةالخطالببنعمروكان

نزعةوكانت.جديدةمدينةلينشئداما،ألحربأجل5كنأهلهاوحالحالهالتعلمإما

إلىحاجتهموكانت.عئمانتةغقيهؤشتهـلىالنبيعنورثوهامتغفبةنزغةالصحابةلدىالعمران

ورأءهمعقنيذودونوجنودمسلحةتمةيكونحتى،شديدةالثغورعلىالمدنبناء

مواطنفيالفتتةالإسلاميةالدولةأركانويثبتون،عنهمالعدوويدفعون،المسلمينمن

شغةتكونوأن،ديتهالجديدؤالمواطنتلكمنينشرأناللهعسى؟الأرضمنجديد؟

المسلمين،على

.1/93الإصابةقي،ترجمته:انظرصحايئ،،الخزاعي:وقيل،العفارفي:وفيل(1)

الإصابةانظر:تقزالقدوتعأضيل،يا"ؤيفا:لهقال!النبيأنخر1طريقيومن،93/1الإصابة(2)

1/93.

ثمر،لهصارإذخرها:وأعذق."!جح:العرب"لسانخوصهوهيحخنته،خرجتالفمام،أخخق(2)

"لسانبهواكتسى،ؤرقهخرج:أيسففها!!أفشر.عذقلما:العرب"لسانوشعبعذوقلهوصارت

،م!شر":الرب

.3/52الأنفالروض(4)

ابنأفندينوفلتأليف،العربتقدماثفيالطربصناجةوانظر:،3/194والملوكالرسلتاريخانظر:(5)

.ببيروتالأمريكانمطبعة،412مالطرابلسيعاللهنعحة
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والقضر.والاقتضاب،والتفصيلالطولبينمختلف!للمدنالصحابةووضف

أدئانعدهأنيمكنبماالبحر،إلىتجاوزهابلوحذها،اليابسةعلىوصفهميقتصرولم

.ضؤلأومقدارهقلداننعمبمالصحابةأنشأهوليذاجغرافيا

عمرالخليفةذهنإلىيقربأنأرادوقد،سفيانأييبنلمعاويةكتابفينقرأونحن

فتحهابمإلىلهترغيتا؟المسلمينعلىذلكوخطورة،الشامعمنقبرجزيرةقزبصورة

وصياخ،الرومكلابنباخأهلهاتسمعقريةبالشامإن،المؤمنينأمير"ياله:فيقول

عريضةخطوطامعاويةخطفكأنما.(1)"رصمحسواكلمنساحليلقاءوهم،ديوكهم

نأومعالبحر،تجاهحمميىمدينةتقابلقريبةوأنها،الجزيرةمكاذتحذدبدائيهلخريطة

إغرا*الأدبيةالمبالغةمنيخلولاربمافيهاقنأصواتبسماعالمدينةلقربمعاوبةوصف

فيجاءماتصدقالحديثةالجغرافئةالخرانطانيمغعلاهذاأنإلا،بالفتحالمؤمنينلأمير

وقربها.الجزيرةموقعتحديدمنمعاوبةكتاب

كلا،،الفتحفيمعاويةلتهميرضخلم-ورأيأنا؟ذارجلأوكان-غمرأنعلى

بنعمروإلىوكتبالمشير،لأنه؟رأيهفياتهمهعمرإنبل،تخويفهإسارفيوقعهوولا

كتاتاعمروليهإفكتب.اليهتنازعنينفسين!ف؟وراكتهالبحهمرلي!عأنبمصر،العاصول

عمربخوفالعالموهوغغزاوكأن،ركوبئويعالمالهـبحر،شأنعليهيهولقصيد!،كأنه

النزو.ذلكفياتضاءعنمعاويةئنيإلىعزفايصرفهالمسلمينعلى

التخرفيالكتابولعلهالتر،مفوفيلاالبحر،وصففيهذاغمرووكتاب

البليغات:الكلمالقصهذهالعابنعمروفيهتشخوقد،للصحابةالصرولهتالوحيد

!ان،القلوبخرقركنإنصغير،خفقيركبه،عظيمخفقالبحرإن،المؤمنينأمير"يا

فيههموالماء!4السماإلاليس،كثرةوالشك،الفةاليقينفيهيزداد،العقولأزاغتحزك

.(2)"بيرقنجاوإن،غرقمالإنعود؟علىكدو؟

.4/952والملوكالرسلتاري!(1)

.1/852والملوكالرسلتاري!(2)



والسجع،والجناس،والئشبيهبالمقابلةالوصفقؤللغمبرواستقامكيفرأينالقد

كمافأدأها،قلبهفينصيحتهضختغمراوكأن،أولئكمنالكتابجملمنجملةتخللم

الخطاببنعمرأنالكتابهذابعدنسمعأنغخبولا.الكثابرقعةعلىبهاأحممق

.(1)"اذبأمسلتمافيهأكللابالحقمحمذابعثوالذي"لا،:معاويةإلمماكتب

كتاببماجوأتكتبهمعر،وصففييروىآخركتابالوصاف--هذاولقميرو

حتىعليههيوماواحوالها،وييلها،مصر،وصففيهإليهيطلبالخطاببنلعمر

أميريابعد،"أما:لهوراقالالقب،استهواةمنكتابغمروإليهفكتبحاضرها.كأنه

أقبن،بطنكأنهرملجهمبل،جبلينبينخضراء،وحشيشةغبرأء،تربةفإنها؟المؤمنين

،الغدوأتمباركنهروسطهايخماالبر.منمنشاإلىأسوانبينماورزقهاأجبئما.وظهر

تظهرأوانلهوالقمر.الشمس!كعجاري،والنقصانبالزيادةيجري،الروحالتميمون

غجاجه،اطلخئمإذاحتى.لهومأمورةبذلكلهمسخرةومنابعها،الأرضعيونإليه

لاإبعض،إلىبعضسهاالقرىإلىالخلاصيبقلم؟تجحهواغلولوث،أمواجهوتغطغطت

انتشرتثم...الأبابيلورقالحبائلفيكأفهاالتي،المرأكبصغارأو،القواربخ!فاففي

بجهدهم،ينالواوما،كدهممنبهسغؤأمالغيرهم،مغفورةوذمة،مخفورة؟فةذلكبعد

الرلث.منالتماممنبهيرجونما،الحمثمنفيهاورمؤا.وروابيهاالأرضبطونشغثوا

.بالثرىتحنهمنورواه،الندىفوقهمناللهسقى،قنواتهواسبلفاستبقأحدقإذاحتى

ذبابه،يغنيما،المؤمنينأميريا،ذلكزمانناوفي.يكنلمورب!امكفهر،سهـحابكانورب!ا

هيإذخضراء،شندسئةهيإذزرقاء!بمةهيإذغبرأء،بريدةهيفبينما.حلابهويدز

،(2)"الخالقينأحسنالقفتباركسوداء؟حقةهيإذبيضاء،دري!هيإذرقشاء،؟يباجة

أبذا.مسلتماالبحرفيععريحمللمإذلمكانوقد،4/952والملوكالرسلئاريخ(1)

.ه،"-974عر،السياسيةالوثائقمجموعة!2)
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ولكنه،(1)ورمغإلىالكتابهذانسبةصمحةفيضيفشوقيالدكتورشكوفد

منالزيادةمن4لضيا(محتابفيدخلقدأنهإلىمعهنميلولعلناشكه،أسبابيذكرلم

فيفبالخالكتاتاطرىقنالباحثنومن.فيهالمسجوعةالمواطنتلككبعض،الروأةقتل

الكتان!نقلهفيما-نعتهفيوقال،لغةغيرإلىترجمهالذيل!زانالفرنم!يكالمستشرق،لهرائهإ

إيجازهفيالفرائدمنإنه:عنهوقا!ءالعالملغاتكلفيالبلاغةاياتاكبرمنإنه:-عنه

قوةمعمنهيتعلمواحتى،المعمورةمدارسجميعفيتدريسهوجوبواقترح،وإعجازه

الاستع!ر.وسياسةالممالكتنظيموكيفيةالأشياء،علىالحكمصحةالتعبيرومتانةالوصف

.(2)رلطبوالدكتور،جبونالمؤرخالإنجليزمؤرخيمنالوصفهذأترجماهـوقد

فإنبموحدهالعاصبنعمروكليقتصرلملأصقاعواالمدنوصففيالإحسسانأنكما

للقادسية.البارلحوصفهفي!تهئة،وقامبىأبيبنسعدهوآخروضاقاالصحابةمنلنا

لعمركتابفيجاءماذلكأية،للعربمعروفةأرضاكانتالقادسيةأنوالظاهر

القادسيةإلىانتهيمت"دماذا:بهايعرفهوصفهافيقالعمرأنليها،إطريقهفيوهوسعدإلى

منئريدونهولمالماأتهم،الأبوابتلكأجمغوهي،الجاهليةفيفاركلبابوالقادسية

.13)"...ممتنعةوأنهارقناطر،ودونه،خصيحب،رغيبمنزلوهوالآصل،تلك

المسلمين،منازللنا"صف:انالقادسيةسعدبلوغبعدسعدإلىكتبعمرإنثم

إليهالا)4(.أنظركأنيصفةالمدائنوبينبينكمالذيوالبلذ

.98!،ضيفشوقيللدكتور،العربير!لافيوولاهبهالفنانظر:!1)

تأسيسعهدعلىكانتالتيالعلعيةوالحالةوالمتاجروالصناعاتوالعمالاتالإداريةالتراتيبانظر:(2)

الحسنيمحمدبنالكبيرعبدبنالحيعبدالاسعادأبي،للكتاني،العليةالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالمدينة

جريدةعنلوزاذكلمةنقلوقدهـ،ا346الرباط،الفاليبدربالأهليةالمطبعة،2/267الإدري!هصي

الوقث.ذلكفيتسثغربلاطريقةوهيالعدد،علإحالهغيرمنالفونسيةالفيجارو

.3/194والملوكالرسلحنح!رات(3)

.3/194والملوكالرسلتاري!(4)
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الصحالةنفوسقيمايوقظعميرو-إلىمثلهوبالسؤاليسعد-إلىهذابسؤالهعمروكأن

الظن.غالبفيالإسلامقيالفنلهذاالأولالمشحعفهو؟والوعصفالتأولحاشةمن

عليها،فبنىالقادسيةوصففيعمركلماتصاستفهموقاأبيبنسعدولعل

يسارعنمادان،والعتيقالخندقبينالقادسية"إنعمر:إلىإياهاوصفهقيكشبإذ

وأماالظهر،فعلىأحدهمافأما؟طريقينبينالحيرةإلىلاعجوقيفياخضربحرالقادسية

،والحيرةالخورنقبينماعلىسلكهبمنتطلع،الحضوضيدعىنهرشاطئفعلىالآخر

.(1)"فمياههمفيوفيفمنالوتجةإلىالقادسيةيمينعنرما

،ياقوتككتابعتيقيبلدافبكتالبمنلهطعؤأمامسعمكتالبنقرأونحنلكأننا

يشغللم،بالفهمتآيخذ،ر!ألابالغأدبي7وصفأو،رائقليحعريمنثرهذامعالقطعةولكن

الغاية.بلوغعنفقسثزالعبارةشموققهرهولاكلا،للفنالوفاةعنالعلم4أداصاحته

فلم،القطعةتلكإسارفيواققانفسهياقوئاجعلتالتيالأسبابمنتلك!مان

مفتودخنقلوالنقع،الزيادةمنمبرأاميساتايانقلآهيكماكتابهفينقلهاأنإلايملك

(2)صهو
معجب.

مكتوبةخارطةأنهابيدبنائها،قبيلالقادسيةلبلدةقديمةخارطةهذاسعدكتابإن

وصفالهن!ف،البلدانيسعليأوصافآخزللقادسيةسعدوصفيكنولم،(3)مرسومةلا

ومعبز)4(.دالمذلكمعولكنهمختصزا،للكوفةاخر

"!3/92والملوكالرسلتاري!(1)

الكتبدار،الجنديالعزيزعبدنريد.تحقيقأق:مادة:الحموياللهعبدبنليافوت،البلدانمعجمانظر:(21

.بيروت،لعلميةا

مسلمعربيقائدأوليعدالخطاببنعمروأن،"الخارطة"الرسالةسويد:ياسينالدكتورسماهاكماأو(3)

ةرظ!ناو،27ا!سسويد،ياسبنللدكضور،ومصادرهأصوله:الإسلاميالعسكريالفن:انظريعتمدها،

عمر.إلىسعدكتبهمادقةلزى282-276صبالكتابالملحقةالخرائص

الحليينبمثبحريا!برئا،والفراتالحيرةبينبكوفهنزلتإنيدا:الكوفةنزللماعمرإلىسعدكتابهو(41

الأطلاق.علىللكوفةوص!اولولعله،3/13والملوكالرسلتاريخ،"والنميئ
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والثفلإليق،الانجتهاعختننربآ

أدئهقولقيولنا،والإعرابللبداوةلمجافي،المدنيةإلىنرالحدينبطبيعتهالإسلام

غلآلثهآنرلأمماصمدوديغثواآلأؤآخدرله!يف!افا!فراآلثمذآلآغكااب!!تماؤشك!:

الشانيةالآلمجةجاءتوإن،نقولماعلىشاهدخيو.أ97:التوبةأ(صكيمعليضوأدطهءهيو!مهلر

وبسبب.أصلهعلىباقيالحكتمأنإلا،الجامعالحكمهذامنالأعراببعضىمستثنية

دابواثم،الجديدةالمدنوتخطيطوالتمصير،،التمدينعليصالصحابةخزذلكمن

اك!زرمنهمعيشتهميصيخأنشأنهمنمابكلوإمداليهمبالبمثر،المدنتلكة!!ععلى

يضرلاا!بحياتهميترفوفي!،عنهميرفهالذيفيكذلكنظروأإنهمثم.ورعايةوتعلييم

دنياهم.أودينهم

عليهمفيأبى،المجاهدينعلىوأهلهاالمفتوحةالمدنتقسيمشأنفييكتبونفتراهم

يأكلونالمسلمينلأولادغقةأ!ضهمتبقىوأنأهلها،منالجزيةبأخذويأمرهمعمر،

لمنيعملبل،فقطورعيتهلنفسهيعمللاالكتابهذافيمابمثلوالخليفةبقوا.مامنها

وقد،بعدهالآتينالمسلمينوهمهمهيحملعمرإن.الأيامقابلفيبعدالمسلمينمنسيأني

سبيل.ولاعليهملكشيءفلا،ا"فىيةمنهمأخذت"فإذا:عبيدةأبيإلىالمعنىفيكتب

ماوالله؟المسلمينمنبعدهميأتيلمنيكونكانما،فاقتسمناهمأهقهاأخذنالوأرايت

المسلم!نيأكلهمماهؤلاءوإن.يدهذاتمنب!ثيءينتفعونولا،يكلمونهإنساتايجدون

دينلأهلغبيدفهمبقوا؟ماأبذاأبناءهمأبناؤناأكلوهلكواهلكنافإذاأحياء،دامواما

وامنغ،يب!لاعنهموك!،الجزيةعليهمفاضردثظاهرا.الإسلامديندامما،الإسلام

الذيبشرطهملهموفيبجلها،إلاأموالهمواكلي،بهموالإضرأر،ظلمهممنالمسلمين

.(1)"أعطيت!مماجميعفيلهمشرطت

.48-ه484م،السياسيةالوثائقمجموعة(1،



ذإعمر؟سثهاالتيالإسلاميةالمدنيةعناصرمنعنصرأيضماالكتابهذاوفي

الإسلامشعائربإظهارغيرهمدينةعنالإسلاممديشةتمييزضرورةإلمطكتابهفيذهب

لابمابقليليإلامنهحم!سيلاوأنعنها،والصليبوالشركالوثنيةطقوسوكفررفيها،

انفسهم،علىالمسلمونأوجبهأمانأوبعهلييجللاوبما،وأهلهالإسلامشلطانيزعزع

راياتبلاالمدينةخارجذلكمنتمنغهمفلاعيدهمايامفيالضفبانإخرأج"وأما:قال

تظقرفلاالمسلمينبينالبلدداخلفأما.السنةفييوقامنكطلبواماعلىبنود،ولا

.(1)"الصئبان

،والمثابرةبالجدإلانهضتهاتقوألاالمدنأنالسياسةوفيايضا،العمرانوفي

تنبذأنينبغي-الوقتذلكفيالإسلاميةالمدينةأمثلمهاخيرالتيثالمجدالمدنوأن

النيلبطاقةقضيةعفيالعابنعمروإلىعمروكتابآهليها،عقيدةكل!الخرافات

فأخبروه،العاصبنعمرواهلهاأتىمصرافتتحتلماأنهوفحواهامشهور،معروفرر

أحسنفيلب!سوفهايكرجاريةإلىيعمدونأنهموذلكبها،إلاالنيليجريلاشمةلهمان

فعلتهم،عمروفأنكر،النيلفيالسشةاياممنمعينيومفييلقونهاثم،والحينالثياب

والنيلأشهرثلاثةفأقاموا!قبقهمايهدمالإسلامإن؟الإسلامفييكونلامماهذا:وقال

نأعمرإليهفكشب،بدلكالخطاببنعمرإلىعمروقكتبكثيزأ،ولاقليلأيجريلا

فيها:مكتولبوالبطاقة،النيلفيفألقها،كتابيداخلبطاقةإليكبعثتماقدواني!أأصبت

فلالهبلكمنتجريكنتفإنبعد،أمامعر.أهلنيلإلىالمؤمنيناميرعمراللهعبد"من

.(2)"كيرجيأنالقهارالواحذأدلهفنسأ!يجريكالذيالققارالواحداللهكانوإذتجير،

.واحدةليللمفيذرأغاعشرستةالنيلاللهأجرىوقدفأصبحوا

.48هصر،السباسيةالوثائقمجموعة(1)

القرشيأعبنبنالحكمعبدبناللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأي،الحكمعبدلابنوأخبارها،مصرفتوح(2)

هـ.6141/أط،بيروتالفكر،دار،الحجيريمحعدتحقيق،661ص،المصري



غيرإلىعاقليمنمكتوبأنهفيهالئدرةووحهنادر،صحعإن-كتابفهذا

عاقل.

نيل"اصلاالسلفهؤلاءعنصحعففدالأخبار،هذهمثلمضامينننكرلاونحن

كانواالمهمحابةرجاذانهناإثباتهنبغيماولكن.وأجلر!كأهوماالكراهماتمن

لئلاإسلامها،قبلالقلوببهاتتعلقكانتالتيالمتينةالجاهليةاواصرقطعفييجهدون

والعمل.الجدمنتمنعهمشغؤذالتيإلىالناس!يركن

ونطر،حسابغيرمنعشواءخبطالعحابةعندالتمدينقضيةتكنوأذلك،

جمعفقد؟رضللااخ!قو،للناسإحصاء-الدولةلنظامصور!والكتمب-كتبهمقيفإن

ومئةوثلاثينبضعةفوجدهمبإحصائهم،وأمرالمدائنوراءصمنوقاأبيبنسعل

أهل،ذيرجللكلثلاثةله!متهمبيت،أهلألفوثلاثينبضعةووجدهمألف،

.(عمر)1إلىلإحصاءباوكتب

بعثهوقدححنيفبنعثمانإلىعمركثب-العرا!قارض-الأرضمساحةوفي

ماولاماء،مستنقغولاسمبخة،ولا،أخمةولا،تليصسحلاأن،العراقأرضليمسخ

الناهمرريظلملاحتىمنهاالمدرالخافعالصالحبمسهمحأمرهأنه:أي0(2)المياهتبلغهلا

وفيسديذا.عادلاالغقةضبطيكوذوحتى،بهينتفعوااماالخراجمنعليهمفيحمل

المسلمينإليهفيصرفبمالأرضحدودمنملكهتحتيقعلماوتصورهالخليفةمعرفةهذا

يشاء.كيفما

المدنأجل()العاصمةيرؤنكانواأنهمأيضاالصحابةعندالمذنهمثةأصولمنإن

السابقةاهلومعقل،الجيوشوضئش!أ،الإسلامتيضةفهي؟والعنايةبالرعايةوأولاها

.3؟/4والملوكالرسلتاريخ(1)

.1/132زنجويهلابن،الأموالكتابانظر:(2)
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،الرمادةعا!المديمةبأهلالبلاءنزل!لجفنلهيغمضولمعقرانزعجولذا.اهلهمن

لمبعثحفرالذيالشآميالبحرأذعمروإليهفكتببصصر،العاعسبنعمروإلىوكتب

الطعامسرقامقناطرلهوبنيتنهرلهحفرلو،والقبطالروأوسدهعلىلتةغقجهؤلممد!،الرسول

خراجكمصر:أهللهفقالوعحل،افعلأنعمرإليهفكتببمصر،كسعرهبالمدية

وذكر،أذ،المعنىبهذاعمرإلىفكتب.الخراجانهمكسرهذاتموإن،راضيىواميرك،(1زاح)

فيمصراللهأخرب؟وعحلفيهاعمل":عمرإليهفكتب،وخرابهامصرخراجانكسارفيه

وصلاحها")2(،المدينةعمران

الإسلامحاضرة-المدينةت!كإذاوأمرائهاالأقاليمعلىعمرمنغضبةفتلك

العمرالنفييفقهمنكليفهحهاجرم،لاحضاريةغضبةوهيبسوء،-وقصبته

والسياسة.

سعيهموكان،ابدانهمورعايةبالناسالعنايةعندهم.الراسخةالمدنيةأسسولومن

الوفودانرووافقدتربتها،وطهرهوأئهاجودةإلىمطمئنونوهملاإمدينةلمجالوالاأن

بالهيئةهيئتكمماوالله:قا!رآهمفلما،وتكريتوحلوانجلولاءبفتحعمرعلىقدمت

،"؟ولحومهمالعربألوانغئرالذيما:"أنبئني:سبإلىكتبثم،بهاعليهاأبدأتمالتي

عمر:إليهفكتب."ودجلةالمدائنوخومةالوافهموكفىخددهمالعربإن":إليهفكتب

-وكاناوحذيفةرائذاشفمانفابعث،الملدانمنإبقهاوافقماإلايوافقهالاالرب"إن

.(3)"ر!جولابحرفيهوبينكمبينيليسبخرلا،بريامنزلاففيرتادا-الجيسرائدي

إليها.المدائنمنالعرلبفتحولت،الكوفةمدينةسعدلهمفاختط

الجباية.متيشرقشوقخراجكوالمعنىزجا"،:الرب"لساذال!ثيءدفع:التزجية!1)

.4/001والملوكالرسلتاري!(2)

.4/14والملولثالرسلناريخ(3)



الثلاثبهذهفإن،والعقوللأخلاقاعلىحزصوالقدالأبدانعلىحزصواهموإن

خدعلىالقرآنبتعلميأمرونهمكمابالرياضةالناسيأمرونوكانوا.وتحفرهاالمدنقوام

،حفاةالغزضينبينويمشوا،فالقزيتعلمواأنالشامامراءإلىعمركتبفقدسوا؟،

والس!باحة)1(.الكتابةصبيانهميعلمواأنوأمرهم

وأن،قريشبلغةوتعليمهالقرآنبإقرا*يأمرهمالصحابةإلىيكتبعصروكان

ذلكفيالقرآنتعليملمنهجتوحيذايكونأنيشبهوهذا،(2)هديلبلغةيقرئوهملا

الععر.

م!تشجيغا؟القرانتعلمعلىالناسيعطوأأنيأمرهمعمالهإلىيكتبوكان

وتحفيوا)3(.

لهثربقنبعضعلىالحذواليأقاممابعدلعمركتابيحضرناالأخلاقيالبناءوفي

وقن،مك!فنأ"عليكم:أنالناسإلىعاماكتاتاعمرفكتب،الناسفعئزهمالخمر،

البلاء"أ4(.فيكمفيفشؤأحذاتعيرواولا،عليهفغيرواالتغييراستوجب

فيوعمرأنهاالمدنبناءأصولمنأصلأكانتالأخلاقبأنالكتابهذامننخرج

ز!شكخة.الخطاببنعمرالخليفةنظر

وعفمهم،الأمممنسبقهممنآثارمعاملةفيحشهمزهافةمدنيتهمطويفومن

فتحتلماأنهالرهافةهذهمثالط.متقدمةالمدنيةفيغايةوتلكورعايثها.وصيانتها،بها،

جنبهدعالى،إبرنفيدانيالاللهنبىوجدواالأشعر!ا،موسىأبوعليهموكاناسثهموس،ا

.9/91اقلرقالعبد،المعنف:نظرا(1)

.474ص،السياسبةالوثانقمجموعة(2)

.2/572زنجويهلابن،الأموالكتابانظر:(3)

.4/97والملوكالرسلثارب!(4)



ذلكإلىبه؟لىفإنأتجل،إلىمنهفاستقرضأتىكماءقن:فيهوكتال!موضولح،مالم

ثم،عليهوصل،وحشاله،"كفنه:ثمأنهقيموسىأبيإلىعصرفكتب.عتيردالاالأجلي

."المسلمينمالبيتفيفاجعلهماتهوانظر.-عليهماللهصلوات-4الأنبيافنتليكماادفنه

ودفته)1(.عليهوصلىبيفبى،قباطىفيفكقته

الفصةهدهتفصيلفيوانظر،4/93والملوكالرسلتاريخوانظر:،275ص،السياسيةالوثائقمج!وعة(1)

،تو!يب،الأضواءدار،شيريعلىتحفيق2/8273الكوفيأعئمبنلأحمد،الفتوح:الكتابروايةدوذمن

هـ.ا114/أط
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الانجؤانئيئالخثث181

.(1)مهخعالكتبمنالنوغهذانفىمنمعخلافيعلى،إخوانيةكتحبللصحابة

عشرلصتةفجعلهاالأخؤةإلىالمنسوبةالكتبأبوابجمعفيالقفقشهمئديماجتهدوقد

أبواتاعليهازادوابل،الأبوابب!عفتلكفيكتبواقدالصحابةأنولاشذ،(2)ائاب

أ،خرى)3(.

حزيمبنعمروأرسلهالذيالكتابذلكهوصحابي!ه!تكإخوافبكتابأفدمولعل

اسمهعلىفسئماه،لهويذبمولوليقيرحاكأأدتةغقةؤسهملض،النبي،الإسلامفيأخيهألىالأنصارئمما

.(1)"شليمانأباوكميتهمحهذا،فسخيتهمولو؟ليولدقد"إنه:فيهلهوقالواشتياقا،محبة

بلغهوقد،صالعابنسعيدإلىعفانبنعثمانكتبوالجنالبةالرواجمسائلوفي

بلغنيقدف!نهبعد،"أما:فقال؟الكلبيالأحوصبنالفزافصةبنتهندمنسعيدزواج

موجراكتاتاسعيدإليهفكتبوجالها"؟بنشبهاإلمئمافاكتب؟كفبمنامرأةتزوجت!أنك

بنالفرافصةبنتأنهاتشتهان!فبعد،"أماالحياء:يخدشلاكاف،عذريموصفرربه

قىؤجنيها"،أختمالهاكانت"إن:إليهفكتب،"مديدةبيضاءانهاو!االا،صالأحو

.(5)إياهفزوجها،عثمانكلبناتهإحدىيخطبالفرافصةإلىسعيدفبعث

الإسلامصدرفيالعربعخدالنثريالترسلتاريخ:دراسئهفيللصحابةالمقدادالدكتورمحموديثبتلم(1)

أنهاالىذهبثم،ستأتيالتي!النبيإلىحزمبنعمرورسالةهي،واحدة""شخصيةرسالةإلا؟98ص

الظن.غالبيموضوعة

النساء،ويخطبة،المودةواختطابوالاستزارة،والتشؤق،الشفاعات،؟والتعاقي،الشهاتي،:هي(2)

،والعيادة،والعتابوالشكر،،الحوائجداستماحة،دالشكوىوالاعتذار،،والاستععلافوالاسترضاء،

الأعشى.صبحمنالتاسعالجزءفهرس!انظرها،والمداعبة،والذم

سيرد.كماعنهموالتخفبضوتسلييهم،الإخوانكموعظة(3)

.178!ص،السياسيةالوثائقمجموعة(4)

أحمدالشيخبتصحيحالسالصي،طبعة15/67محمدبنالحسينبنعلي،الأصبهانيالفرجلأيى،لأغانيا(5)

بمصر.التقدممطبعة،الشنقيطي
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أهلهامنامرأةتزؤجالمدائنعلىوالتهأليمانبنحذيفةأنالخطاببنعمزوبلغ

منالمدائنأهلمنامرأةتزوجشماانكبلغنيقد"إنه:إليهفكتب،الكتاباهلمن

أردتوما،حرامأمأحلال:تخبهزنيحتىافعل"لا:إليهفكتب.فاللقها"؟الكتابأهل

عليهنأقبلتمفإن،خلأبةالأعاجمنساءفيولكن،حلالبل"لا:إليهفكتب."؟بذوك

فطلقها)1(..الآن:فقال."نسائكمكلغلئنكم

منسواهماولاالجهاليولاالسياسةتمسقلاخصوصيمامورفيمتعاقبةكتبفتلاث

بعفى،علىبعضهايرذ،الصحابةبينواختلفتتواترتوقدوكبيرها.الأمورعظيم

الأجتاء.الأصفياءالإخوةتجاوتويخجاوبونفيهايتساءلون

ومعاليعبيدةأبيوكتاتالصذيق)2(،بكبرأبيدثاءفيعبيدةأبيإلىعمركتاتولعل

لعلها؟(4وشكرهما)جوابهمافيعمروكتابئ،(3)ويذكرانهييظانهالخطاببنعمرإلم!مغا

والخوفيهؤ،محبتهمننفشهالإنسانيخعئ!بماالمتعلقهالإخوانيةالكتببابفيداخلة

ورثايه.وشكيرهونصيحتهالؤ،عليه

سلمانأخيهإلاالدرداءأبولهكتمتماالتختةالإخوانيةالصحابةرسائلومن

بهماتقلبتثم،(5)الهجرةأولفيبينهماآخىقدعتمالتةغقيهؤس!الرسو!وكان-الفارسي

قلبهحنقدالدرداءأباوكأن-العراقسلمانوسكن،الشامالدرداءابوفسكنالدنيا،

ونزلتوولذا،مالابعذكرزقنياللهفإنبعد،أما،عليك"سلالم:إليهفكتباخيهإلى

.161"ضالمقذسةالأر

.3/588للطبري،والملوكالرسلئاريخ(1)

.98ص،للأزدي،الشامفتوح(2)

.ا؟8ص،للأزدي،الشامفتوح!3)

.2،1-181ص،للأقدي،الشامفتوح(4)

بيرولت.،الجديدةالآفاقدأرشتيتر،ليختنإيلزهتحفيق،7عه،البغداديحبببنلمحمدالمحبر،:انظر(5)

.21/044دمشقتارلخ(6)
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نإ:يقولكأنهوايزاح،والملاطفةالملاينةمعنىفيهاإن)بعدك(كلمةإلىوانظر

أسكنأنأورلد،ذاأوغنحاأكونعنومنعشني،نفسيشأنعنشغلتنيإتاكصصحبتي

الذكرىإلىوالحغينوالو؟المحتةمنالكتابهذافيمامئليخفىولا.مقذسةرغدةأرضا

.بالعراقوالآخر،بالشامفأحدهما،الأرضالمتحاتئنبينباعدتوقدسيماولا،القديمة

نأأووالولد،المالبكثرةحقامفتونايكونانأخيهعلىخشيقدسلمانأنويبدو

كتبتفإنكبعد،أما،عليك"سلألم:أخيهإلىفكتب،المقذسةالبلدةببركةمغتماايكون

انالخيرولكنوالولد،المالبكثرةليسالخيرأنفاعلموولذابممالارزقذاللهأنإلى

لأرضاوإن؟المقدسةالأرض!نزلتأنكإلميئوكتبت.مجلمكينفعكوأن،حففكيكثر

.11)"الموتىمننفسكواعدد،ترىكأنكاعمللأحد؟تعمللا

الكتاتينصاحباكالطإذوقنا؟حقيقةالأخوةاسمعليهماصادقماكت!ابالىفهذان

تغدوانه.لاالمعنىهذأفيوالكتابانحقا،قبلمنأخؤين

فإنهبموسلمانالدرداءأبيإخوانياتمننعرفهماكلهماالكتابانهذانوليس

المليخئن)2(.الكتابينهذينشاكلةعلىأخرىأخويةكتمبالماتزوى

ز!كتتة،الفارسبئلسلمانرقيقكتالمحب،نصا()الأخوةبلفظةالمبدوءةالكقبمنأنعلى

منالزوحفإنالدار،صالداربعدثتكنإن!أخي"يا:فيهيقول!عكنة،ذزابيإلىبهكتب

"والخضر::تفسيرهفيالخالا!اقال.(3)"فتقعالأرحمرأ!فهعلىالسماءوطير،قريبالزوح

ومشقطه،الطيرمأوىلأنهههناالشجربهأرأدوإنما،وغيرهشجيرمنوستركواراكماكل

.(4)"بيأرفقوطنيفيمقامي:يقول،إليهالاعتذأربهيريد،ضربهمثلوهذا

.441-44،/21دمشق)1(تاريخ

.ه!فنالموضع،نفسهالسابقالمصدرانظر:(2)

.2/525للخطابي،الحديثغريب(31

.2/256للخطابي،الحديثغريب(41
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منبلمشها،،الإخوانيةالكتبمسضىفيداخلةأخرىاخرىكتهمبوللصحابة

الخليفةبهتكتبماكلوليس-عبيدةابيالشا!علىواليهإلىعمرالخليفةكتابأجفها

ماعنهيصدرقدبل،فحسبالعافةالشؤونأوالسياسةفييكونولاتهإلىعنهصادرا

بالناسالوجعواشتعلاشتذ،قدغفؤاكلطاعونالطاعونوكان-أيضا)1(إخواراهو

عليك،لم"ول:الكتاتهذا،الطاعونمنليستخرتجهعبيدةأبيإلىعمرفكتب،الشأمفي

فينظرتإذاعليكفعزمتفيها؟أشافقكأنأريدحاجةليغزضتقدفإنهبعد،أما

.(2)"إفيتقبلحتىيدكمنتضقهلاأنهذاكتايي

لماثم،الجائحةأذىئدركهلاحتىحبيبهمعالمصثجيلةيحتالانغمرارادلقد

يذكرهوكأنهخائتا،ي!ردهلاأنعليهعزموالممانعةالخلا!-الكتاتيكتبوهو-منهظن

إليه.عمرمنلهفة؟عندهمنزلتهوبكبير،عليهبحقه

أمير"يا:إليهكتبثم،"!المؤمنينلأميرالله"يغفر:قالالكتات،عبيدةأبوقرأفلما

عنهم،رغبةبنفسيأجدلاالمسلمينمنجندفيوإني،إلمبحاجتكعرفتقدإتي،المؤمنين

أميرياغرمتكمنفحلفني؟وقضاءهأمزهوفيهمفبالثهيقضيحتىلهراقهمأريدفلست

حبيبه،فراقعرفقدمنبكاكابكىالكتابعمرقرأفلما."جنديفيودعني،المؤمنين

.(3)ذقوكأنلا،:قال؟عبيدةأبوأمات،المؤمنينأميريا:الناس!فقال

الأخوينبينيحدثكماوالمعاندةاتجدلإلىالإخوانيةبعفالرسائلتؤولوقد

أنهعمرمنعبيدةأبوغيمقدولو-ليكرهعلىالقلقشنديميألبلمكاوهذاالشقيقئن

ورحمةأخؤ؟كتابأنهغيتملماولكنه،وعصاهخاتقهلما،الخليفةبلسانكتابئإليهكتب

ماصتع.صتع

منهممقاقاأعلىكانوالوحتى-إليهمالكتابالمرشلاسماءعلىأسماءهمالصحابةثقديممنيفهمقدأنه!ك(1)

وأضدقه،أالقبايكونماأحسنالزهطهؤلاءنفوسفيالأخوةمعنىقيائممنهيفهم-صحبةوأفدتم،ورنبة

.4/16واسوكالرسلتاري!(2)

.4/16والملوكالرسلتاريخ(3)
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الخطاببنعمرأن،بإسنادهالطبريجريبرابنرواهماألينادياتجذلمنالنوعهذاومن

فكتببخصر،م!جونعصفربفخينالتؤرةبعلفتدثك،ا"ل!مدنيالوليدبنخالدأذبلغه

الإثمظاهرحرمكماوباطنهالخمرظاهرحرمقدالئهوإذبخمو،تدلكتأنك"بلغني:إليه

ف!فها؟أجسادكمتمشوهافلاسربها،حرمكماتغسلأنالاالخمرمسولحرموقد!وباطنه

خمر".غيرغسولافعادتقتلناها"إناخالد:إليهفكتبتدودواإ.فلافعلتموإذ.نحس

.(1)"عليهاللهأمات!كمفلابالجفاء،ابتلواقدالمغيرةآذأظن"إني:إليهعمرفكتب

الكتابآخرفيعمردعاءوليسنادره.ومنعنهميروىماطريفمنفهذا

جدله.علىخالليتقريعبهابتغىولكنه،ظاهرهعلىمنصرفا

لابن-كشابان(2إالإخوانكتبفيالقلقشندفيأدخلهمماوهو-الشفاعةمعنىوفي

الثهعبيدوكان.السهمجنمنعبيدأبيبنالمختارعفرهسبيلتخليةفيكلاهماأ"يتهمجئظ،زعمر

يسألهبالمدينةعمرابنإلىالمختارفكتبيشخن،أنعبيدأبيبنبالمختارأمرقدزيادابن

صفيةوعلمت،سبيلهبتخ!"زيادأبنإلىيزيدفيكتب،معاويةبنيزيدإلىلهيكتبأن

ذلكرأىفلما،وجننعتفبكتعمر،بناللهعبدتحتوهيأخيها،بمحبسالمختاراخت

عهري،وهوالمختار،حتعمقزيادبنالثهعبيدن!ف،!عب"أمايريد:إلىكتبمنهاعمرابن

زيادابنإلىتكتبأن-وإياكالثهرحمنا-رأيتن!ف،حالهمنويصقخيعا!أنث!حأوأنا

.(3)"عليكوالسلام،فعلتبثخليتهفتأمزه

يعرفالتيالشفاعةضرورةولكنهايزيد!أمثلإلىيهمكتبأنمنأكبرعمرابننوقذر

مقتضياتيعرفون،مروءةأصحالتلارجااللهرحمهمكانواوقدعمر،ابنوأسجزهاحقها

والصهر.والقرابةوالأخوةالصداقة

.4/66والملوكالرسلتاريخ(1)

.22ه-9/5للقلقشندي،الأعشىصبح:فيالإخوانيةالمكاتباتانظر:(21

.5/571والملوكالرسلتاريخ(3)



في،أخرىشفاعةهذاالمختارحقفييكتبأنإلىعمرابندفعتلذيهذاوإن

،حبساهقدوكانا!منهبطقب،طلحةبنمحمدبنوابراهيميزيدبناللهعبيدإلىاخر،زمنن

والذي،الضهرمنعبيليأبيبنالمختاروبينبينيالذيعلمتمافقدبعد،أما":إليهمافكتب

تنظرانحينسبيلهخليتمالماوبينكمابينيمابحقعليكمافأقسمتالود؟منوبينكمابيني

سبيله.خقاتاالكتابأتاهمافلما.(1)"أددهورحمةعليكماوالسلامهذأ،كتابيفي

كتابين:منالأغلبعلىثكونأنهاالإخوانيةالصحابةرسائلمنمرفيمارأينالقد

المجيب،عليهالرا؟:أخيه،وأخيهكتاب:فقلشئتإنأو،عليهيرذوكتاب،ذاهبكتالب

النعسيح.او،بهالرحييمأو،لهالشاكير،عليهاثشفيى،عن!ملاأو،عليهالمقبلي،إتاه

علىمثاليوخير،جواببغيركتاتاكانماالإخوانيةالصحابةكتبمنأنغير

جماعةقيالخمرخدعليهأقيمقدجندلأبووكان.جندلأبيإلىالعظيمعمركتابهذا

فكتب،جندلطأبوووسوسق،البيوتلهنلزموافاسحخئوا،ال!شرابأصابواأصحابهمن

فاكشب،بفرجيدئكعلىألتهيأتيهأنإلا،وسوسقدجندلياباإنعمر:إلىعبيدةأبو

اسقهفيهيقيرنلم،الأملكتابأو،الفرجكتابهوكتاتاعمرإليهفكتب،وذكرهإليه

،جندلأبيإلىعمر"من:المريضاليائسيالمسلمأخيهقلبإلنأقربليكونبمبالخلافة

وأبرز،رأشكوارفعفتهمثيشاء؟لمنذلكدونماويغفر،بهيش!زلثأنيغفرلااللهإن

منتقتطوالاأنف!يسهمعلىأسرفواالذينعبادكن"يا:يقولوجلعزاللهفإن؟تقتطولا

قرأهفلئما."أ53الزمر:أ"الرحيمالغفورهوإنهجميغا،الذنوبيغفراللهإن؟الثهرحمة

عنهأ2(.واسفزتطلقعبيدةأبوعليه

.6/8والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/97والملوكالرسلتاريخ(2)
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النثهم!دخئقزوعخثني!91

الجهادفياستعملوهامثلماالشريعةمسائللنشرالكتابةالصحابةاستعمل

الحينذلكحتىظلوالأنهمأقل؟كانالدينأمورفيإتاهااستعمالهمولكنوالسيهماسة،

الأعئم.الأغلسبفيلفصفاهةالناسويعفمونالدينيشلقون

غيروالفرائفومعاملةوالحدودوالفخوىالفقهفيكتبهمبعفمنإليناوقعوقد

منأنإلا،البحثهذاحدودعنالظاهرفيتخرجكانتوإنالكتبوهذه.المسلمين

.الموجزةاليسيرةبالإشارةولوبهاالإلمامالصحابةبنثرالإحاطةكمال

"هذه:القهمذقةفيالبحرينعلىعاملهمالكبنأنسإلىبكيرأبيكتابهذامن

ن!وعشرينأربغفي:المسلمينعلىمعتمالتةلخليؤل!ملؤأدئهرسولفرفولالتيالصدقةفريضة

وثلاثينخمسيىإلىوعشرينخمشابلغتف!ذا،شاةخمسيىكلمنالغنممندونها!فالإبل

أنثى،تبونبنتففيهاوأربعينخمسيإلىوثلاثينستابلغتفإذا،أنثىمخاضبىبنتففيها

.(1)الكتاباخرإلى"...الجملطروقةجقةففيهاستينإلىواربعينستابلغتف!ذا

بنعثبةإلىأرسلهالحريرفيكتالبوله،(2أالصدقةفيمثلهكتابالخالاببنولغمر

امك؟كدمنولاأبيذ،كذمنولا،كذكمنليسإنهقزقد،بنعتبة"يا:فيهكتبقزقد،

الشزكأهليوليىوالتنفم!هاياكم.زحلكفيمنهتشبعكاليحاالمفيالمسلمينفاشبع

وزقخهكذا"."الأ:قالالحرير،لبوسعنتهى!لىدتةغقيهؤل!ملضاللهرسولفإنالحرير؟ولبوسق

وضضهما")3(.وال!تابةالوشطىإضعقيهعكاإدتةغقيهؤلصهم!اللهرسوللنا

.2/527البخاريصحيح(1)

.2"مه،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(2)

.41"/6مسلمصحيح(3)
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قولهيتأؤلونقوبمعنعبيدةلأبيمسألةجواتكتبهالخمرفياخركتالمحبولعمر

فذلك":عمرإليهفكتب.عليناتغترمولمفاخترناخيرنا:قالوا،"همنتهونأنتمفهل":تعالى

فأجعوا،فيهمالناساستشارثم)فانتهوا(11(.:يعني"منتهونأنتم"فهل،وبينهمبيننا

أفهازعموافإن؟"ادعهم:أنأخرىإليهفكتبيستتابوا،وأن،جلدةئمانينجلدهمعلى

.(؟)"ثمانينفاجيدهمحرالمأنهازعموا!إن،فاقتلهبمحلال

فيوالمشورة،المعترضوإلزام،الحجةإقامةيفيدماأمثالهماوفيالكتابينهذينفيإن

والرضاا!يبةتديمح!نةومحاورب!حميد،جدلمعنهينشأوهذا،عليهالحدإقامةقبلأمره

الرعتة.حقفيأحكابممنالراعيعنيصدربما

بهايوماالناسيطعمهوفبيناعمر،معإيلياءشهدت:قالمالكبنأنس!ويروي

إذالاحلاكتبخافينجدهشرابفيلكهل:فقال،عرمةالخمرأنيشعرلاوهوراهبهاأتاه

صارحتىععهـميزا،طبخهأنهفأخبرههذا؟شيءأيمن:فقالبهفدعاه!الخمر؟خرمت

،بالقطرانفشثههطلاء.هذا:فقال،فشطزهالإناءفيحركهثم،بإصبعهفغرف.ثلثهإلى

قدممابشرابأتي!ت"إتيالأمصار:فيوكتب،بهبالشأمالأجنادامراءوأمر،منهوشرب

،(3""المسلهينوارزقوهفاطبخوهكالاللاء؟ثلثهوبقىثلثاهذهبحتىالعصيرمنطبخ

وفي،غ!ج!اللهأحلهممابهتمتعبمايتمتعواأنجميعاللمسلمينعصرأححئماكأن!

تكتبأنإلىالناسحاجةفماوإلا؟بالمسلمينوالشفقةوالعدلوالرحمةالخذبتمامهذا

عنللناسعزاءالشرابهذافيوجدلعلهاوال!ثعأن؟أقليلشرابفيإليهمالخليفة

منابتغاءلاإذلكوما.عليهاعتادواقدكانوا4شيتحريمئقلبهعنهميخفففهوالخصر،

ورعيته.أمتهعنللترفيهعمر

"4/96والملوكالرسلتاريخ(1)

"4/96والملوكالرسلتاري!(2)

.3/216والملوكالرسلتاريخ(3)
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يكونواحتىفيها،اهلهايبقواأنكتابةفأجابهمالمفتوحةالأرضعنسألوهوقد

للصسلمينالنفعليدوموذلك،غيرهممنعليهاوأقوىبها،اعلمفهم،الأرضعئمار

.(1)بعدهممنولأبنائهم

منرجلآانالخبروفي.(2)اهيفإليهمفكتب،المواريثمنمسائلفيوسألوه

موسىأبوفرفع.أبيهوأثمحسكةأباهوترك،لىابنققذ،خشكة:لهيقالحنظلةبني

ابنهامعخشكةابنمنخ!كةأئم"ؤرث:انإليهفكتب،الخطاببنعمرإلىالمسألة

تمفخا.فكررهحسكةاسمطرافةأعجبتهقدغمروكأن.(3)"خشكة

،674-664ع،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(1)

.486ص،السياسيةالوثائقمجعوعةانظر:(2)

.175ص،السياسيةالوثائقمجموعة(3)



مؤالالةخثنن!01)

لصيقةغليأنهامن،إحشريعةاوفروعالفقهكتبفيكالقولالأموالكتبفيالقول

بها.نلمعأنإلىنادبناالبحثئمامولكن،البحثمنفيهنحنا!ب

كساملأ،حالهلآتفصيلآنصابهافيفصلوهوما،الصدقةفيالصحابةكشبهمابنامروقد

حتىالصديقهخةفترلتماالتيوهي،الإسلامأرئنفيالثالثالركنوهيلاويتم

مؤذوها.بهامسقحونمذعنونوهمإلاتنقفيى!ضروشا،شعواكأحرئامانعهاعلىشن

شأنفيالصحابةدونهاالتيالكتبتلك،الخراجكتبالمنزلةفيالصدقةكتبد!عبيأتي

يعلىعاملهإلىعمركتابأيديناوبينءالممراتمنضالمفتوحةالأرتخرجمماإليهميجبىما

،العراقفتحعحينولهئاأبيبنسعدإلىوكتابه،(1)نجرانخراقيليجبيئهم!عبوكان،أميةبن

ومامغانمهمبينهمتقسمأنسألوكالناسأنفيهتذكركتابكبلغنيفقدبعد،"أما:وفيه

وأكرأعمنالعسكرفيعليكالناسأجلبمافانظرهذاكتابيجاءكفإذا،عليهماللهأفاء

فيذلكليكونبع!لهاوالأنهازالأرضينواترك،المسلمينمنخضرمنبينفاقسمه،ما!

.(2)"ءيشبعدهملمنيكنلمحضرقنبينقسمتهالوفإنك،المسلمينأعطتات

التيالصوافيإلى"اعمدوا:أنإليهمفكتبالصوأفي)3(،.عنيسألونهإليهوكتبوا

فيوخمس!للجند،أخماسأربعةعليهاللهأفاءهامنكلفوزعوها،اللهأصفاكموها

.(()"لهمالذيفهويترلوهاأنأحئوأ!أن.إلمبمواضعه

.1/279زنجويهلابن،الأموالكتابانظرة(1)

العلصي،الكتبدأر،عميرأتزكرياتحقيق،ه"1/3الأصبحيئأنسبنمالكل!مام*الكبرىالمدونة(2)

.بيروت

أدئهأصفاهالها،وارثولاماتواأوأهلها،عنهاجلاالتيوالأ!ضالأملاكوهي،صهمافيةجمعالضوافي:(3)

صفا".:العربلسان"لهم

"4/13والملوكالرسلتاريخ(1)
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يحسنونممنالروممنببعفالنصارىالاستعانةمنيستنكفونالصحابةيكنولم

بروميإلينا"ابعث:أدنسفيانأبيبنيزيدإلىعمركتبفقدالخزاج؟لضبطالحسال!

العرببغيرالمسلميناستعانةأوائلمنالكتابهذاولعلفرائضنا")1(.حسابلنايقيم

خماضة.الخران!ديهموأنوفي،عاقةالدوا!ينفي

نسخةصياغةعلىاصطلحوامنهمالخراجعمالأنوأمانتهمإتقانهممبلخومن

القبفسفيهايثبتون،الأرضخراجإليهميؤديلمنيكتبوثها،الخراجبرأءةمنواحد؟

.(2)والمعونةوالوفاءالأمانفيهلهوتضمنون،منهقبضوهالذي

ولايتهأولفيعمالهإلىعفانبنعثمانكتبماالخراجشأنفيكتبماجميلومن

ا!ق،إلاتقبلفلا،باط!ا"قفقخلقاللهن!فبعد،"اما:والأمانةوالوفاءبالعدليأمرهم

ي!تتها،منأولتكونواولاعليها،قوموا؟الأمانةوالأمانة.بهالحقوأعطواالحقخذوا

المعاقد؟ولااليتيتمتظلموالاالوفاء،والوفاكأ.اكتسبتمماإلىبعدكممنلثركاءفمتكونوا

.(3)"ظلمهملمنخصمالثهفإن

ويمفايتهم،المسلمينيخنىعلىالناسأحرمت!منهمالأمروليكنالصحابةوكان

فقد؟الجوأئحاجتاحهمإنبإعانتهماو،عنهموالفاقةالفقربدفعأو،أموالهمبزيادةسواغ

حتىدرهمالما!بيتفيتبقىلاةن!لامنيوفافأعلمبعد،"أما:موسىأييإلىعمركتب

.(4)"حقهحقذيكلإلىأذيتقدأنيالثهيعلمحتىيكتسمح؟

.زكارسهيلتحقيق،1/403"للتلاذري،الأشرافانساب(1)

،3/371والملوكالرسلتاريخ:فيانظرها!2)

.4/542والملوكالرسلتاريخ(31

.3/282الكببرالطبفات(4)



الناس!وجاع،الماشيةوهلكتأ!(1)الرمادةعامفيالجدلمحورالمسلمينأككلابولما

بالسوءإياهمكنساعهمقزغا،العابنعمروإلىعمركتببمفيهالميتةأكلواحتىوهلكوا،

الرحمنأدئه"بسم:عليهموخوفا،للمسلمينغضبة؟بهيرفالذيباسمهيسميهلا

بعد،أما،عليكسلالم،العاصيبنالعاصيإلىالمؤمنينأميرعمرالقعبدمن.الرحيم

عمروإليهفكتب."غوثاهفيا،عوثاهفيا؟لهتبقكوقنأنتتماوتعيشقتليوقنهالكاأفتراني

،عالعابنعمرومنالمؤمنيناميرعمراللهلعبد.الرحيمالرحمنالثه"بسم:فورهمن

تبحث،فقبث،الغوثأتاكبعد،أماهو،إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني،عليكسلالم

.(2)"عنديوآخرها،عندكأولهابييرإليكلأبعثن

يزؤنوكانوا،أمرهفيوالتبغيضالربامنالتحذيرفيرجلأشذكانواأنهمعلى

وقدبالرباالتبايعمنيحذرهم،بالشامالأجنادأمراءإلىبكيرابوكتبوقدلمحيقا،شرافيه

.(3)"ابرلا"أرضب!:بكبرأبوسماهاأرضاهبطوا

عليها،للمسلهينسلطانلاالتيالأجنبيةالدولمنيقدممنمعاملةفيولهم

الحديثة:الدبلوماسيةفيي!سقىماوفيها،الزمنهذافيبالج!ركأكصبههي،ماليةقواعد

فأريأتوذالمسلمينمنقتلنامنتجازاأذعمرإلىموسىأبوكتبفقد،بالمئلالمعاملة

تمارمنيأخذونكمامنهمأنت"خذعمر:إليهفكتبالعشر،منهمفيأخذونالحرب

درهما؟درهما،أربعينكل!مالمسلمينومنالعشر،نص!لذمةاأهلمنوخذ.المسلصين

.(4)"فبحسابهزادوما،دراهمخمسةففيهامئتينكانتف!ذالثيء،المئتيندونفيماوليس

ريحتاإقت!نهمفيفكانتحولها،ومابالمدي!شتةأؤ!رو!ك!ةعمرإمارةفيالناشأصابتالهجرةمن18سنةفي(1)

.1/98والملوكالرسلتاريخانظر:،الرمادةعامأالعاذلكفشميكالرماد،تراتا

.289-3/288الكبيرالطبقات(؟)

.389ص،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(3)

.915-185ص،السياسيةالوثا!قمجموعة(4)
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بالوقف.والصدقةالإقطاعفيالصحابةكتبأيضاالأموالبكتبيتعلقومما،ذلك

وفد.(1)لذلكأهلايراهلمناللهمالمنالإمامتسويغ؟بأنهالإقطغالعلماءوعرف

أرضا،جريراعمرأقطعوقد.(2)لبقمنلشمامباأرضاالداريينعتمالتةغقجهؤلمهصرالنبيأقطع

ماالثهعبدبنجريرفأقطحبعد،"أما:لهالمقطعجريبرمعحنيفبنعثمانإلىوكتب

عمرإلىعثمانفكتب،والتوشطالعدالةمعنىهذاوفي.(3)"شططولاوكشلا،يقوته

حتىذلكأمضيأنفكرهت،يقوتهماتعطهمنكبكتابعليقدمجريزا"إن:تثئتاليزداد

إليهفكتب؟لأميرهالوألي!بلمنالمداهنةونبذالتحؤطمعنىهذاوفي.(4)"فيهأراجغك

استحبابوفيه.(")"مؤامرتيفيأحسنتوقدذلك،فأنفذجريرصدق"قد:أنعمر

الدولة،شؤونلتنضبط،المأمونينالثقاتعلىولو،عامةالأموالفيعمرعندالمراجعة

زخمةاللةعليوأقطع،موسىأباعمر(:أي)قطغوأ:الطبريقال.لغيرهمقدوةوليكونوا

نأالبلدانمعجموفيالجغفي)6(.غفلةبنشؤيذوأقطع،الكردوسئةهانيئبنكردومق

الأبفة)7(،قريةمقابلةبالعراقمأرضاالعاابطبنعثمانأقطععفانبنعثمان

أهلها.علىلأصولهاوتحبي!الها،تأبيذافيهاالكتبكتبوافقدبالوقفالصدقةوأما

نأذلك،الدأئبينمنبعينهاالصدقةهذهعلىوكانوا،أموالهمنفيشفيهايبذلونوكانوا

تجزيانه،ينقطعلاالقيامةيومإلىدائمأجرها

.12آ/اللكئاني،الإداريةالزاتيبانظر:(1)

.44أ-1/434للكتاني،الإداريةالتراتيب:انظر(2)

.3/589والملوكالرسلتاربني(3)

.3/589والملوكالرسلخي!ات(4)

.3/589والملوكالرسلتاربخ()ه

.3/589والملوكالرسلتاريخانظر:(6)

إقطاعايفهماوانظر:،533-532ع،اللهلحميد،السياسيةالوثائقومجموعة،""شطالبلدانمعجم:انظر(7)

للرجلالخطاببنعمروإقطاع؟393ص،السياسيةالوثائقمجموعة:فيقشحعةي!بلالوليدبنخالل

.494-484ع،نفسهالكتابفيبالبصرةالخيليفتليكانالذي
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دازتدعىكانتالتيبدارهالأرقمأبيبنالأرقمتصدقنسخةالكتبههإمن

وفيها،الإسلامأولفيفيهايمكثصحتمالتةغقيهؤشتلؤالنبيكانالتيالداروهي،الإسلام

فيالأرقمقضىماهذا.الرحيمالرحمنالله"بسم:الكتابوفي،الأولينمنخلقأسلم

.(1)"توزثولا،تباعلا؟الحرممنبمكافهامحزمةإنهاالصفا،حازماربعه

عاشت،ماحفصةإلىأمرهاوجعل،ثغغفيخيبرأموالمنملكماعمروأوقف

يشترىلاأنعلىاهلها،منالرأيذيإلىفإنهتوفيتفإن،اللهاراهاحيثثمزهتنفق

.(2)الاممنهمتموليغيزولئهيأكلأنحرقيولا،يوهبولاأبذا،أصله

"هذا؟وكتب،والبقيبغةتيزرأبيغينخلافتهمنلسنتينطالبأبيبنعليووق!

نيزر!أأبيبعينالمعروفتينبالضيعتئنتصدق:المؤمنينأميرعلياللهعبدبهتصذواما

القيامة؟يومالانارحروجقهبهماالثهليقي؟الهمسبيلوابنالمدينةأهلفقراءعلى؟والبغيبغة

الخشنإليهمايحتاجأنإلا؟الوارثينخيروهو،اللهيرثهماحتىتورثا)3(ولاتبامحالا

غيرهما")41.لأحدليسلهما،طفقفهماوامحسين،

فيالمرويةالكتبوهي-هذهوالأموالالفقهكتبفيلنجدف!ناأمر؟منيكنومهما

لهاأشبا؟إلىنطمئنيجعلناماوالفناللغةصفاتمنفيهانجدغالئا-الموثوقةالمصادر

.أخرىاغراضبىفيالكتبمن

.3/122الكبيرالطبقات(1)

المصادر.منفيهاوما،69ص،السياسيةالوثاثقمجحوعة:انظر!2)

.""أنر!ضإعلىمنهماالنونحذفولعلهكدا،(3)

ال!ثرعية،والعمالاتوالصنائعالحرفمن!اللهرسولعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالاتتخريج(()

الإسلأمي،الغربدار،عباسإحسانالدكتورتحفيق،568/1شعودبنمحمدبنعليللخزاعي،

هـ!2/9141ط،بيروت



الضخابشثؤقيغات!111

منإليهيرقعماشأنقييوقعكانأنهالإسكندرعنرويفقد،قديمفنالتوقيغ

يحتملهمماكفهوهذا،(1)الصينوملوكالفرسبعفاكاسرةعنذلكوروي،الكتب

انهيالذيبالكلامكلامهيصلفدفيها،الأمرصاحبفإن؟كاتبةأمةكلفيالعقل

فياقتصاداوأشد،منهأنهمنالتحققفيوأوثقالأمر،معرفةفيأقوىذلكليكون،إليه

.(2)عليهيكتبمماغيرهأووالورقالوقث

الشأنذووئوقهمعهماأنهإلىذاهبفمن،()التوقيعمصطلحضبطفياختلفوقد

وا،عنهيسألماب!يجاب؟عزضهفيأو،ظهرهعلىأو،إليهمالمئقىالكتاباسفلفي

01(3)ة
نحوهمأوالأمراءيهـكتبهممابليغموتجزهوماكلعلىإطلاقهإلىهبدومن.

.(4)الكتبمنإليهميردماعلىتعقيئا

تكونأنالأؤلىوكان،التوقيعاتهذهمنشيتاللصحابةرؤؤاالثانيوبالمعتى

الأغراضنتناولحيثهناوليسالإيجاز،علىالكلامصرضفيالفنهذادراسة

صنتحقيق،84م،إسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصورأيى،للثعالبيالخاق!،خاض!انظر:(1)

.بيروت،الحياةمكتبة،الأمين

بالشواهدمدلهو4كثها!هولكن؟الفرسعنالعربأخذهاوهلالتوتيعات،أوثةفيخلافوقعوقد(2)

العصرفيالسياسةادب:أيضاانظر،الفنهذاإنشاءفيالعربقدتمتثبتالتيالجزءهذافيالمنقولةالكثيرة

.973!رالحوفيأحمدللدكتور،الأموي

تحفيق1/951السيدبنمحمدبناللهعبدمحمدابماللبطليو!صي،،الكتابأدبشرحفيالاقتضابأنظر:!3)

الكتابة،وصناعةالخراج:وانظر،م9811للكتابالعامةالمصريةالهيئةالمجيد،عبدوحامدالسقامصطفى

.53صجعفر،بنلفدامة

الدخيل،ناصربنحمدللدكتور،والعباسيوالأمويا"سلاميالععرفيالأدبيةالتوقيعاتفنانظر:!4)

الدلالةفينفلواوقد،22العدد،13المجلدوادبها،العربيةواللفةالشريعةلعلومالقرىأمجامعةمجلة

فافعلوا"الثوقيعمثلكفهكلامكميكونأناستطعتم"إن:لكتابهيحيىبنجعفرقولالتوقبعوجازةعلى

.1/511والتبيينالبيان
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للقومكان!لكاولكن،مشترلثمعنىأووأحد،معتىفيئخوض!لاالتوقيعاتأذ؟والمعاني

.(1)طريقتهمعلىتجزيافعلواكماافردتها،الكاتبينتوقيعاتبإفرادؤتعقديممنذ

الولجدبنخالدانالخا!ق()خاعقفيالثعالبيرواهماالصحابةتهـوقيعاتفمن

،الموتمن"ادن:إليهفوقعالعدو،أمرقييستأمرهالجندل؟ومةمنبكيرأييإلىكشب

.(2)"الحياةلكتوهحث

أنبكبرأبوأرادوللذي،عنهيسأ!أنخالدأرادللذيمجيبةجامعةعبارب!وهي

فيالأحوالتقتضيهماعلىخالدإلىتفويفالأمرأرادبكبراباوكأن.وزيادةبهلمجبيمت

العيشةيريدالجيشكانإن،نيوالتفاوالشجاعةلإقداماعلثةالحاالعبارةهذهفلسفةظل

وغوائله.شرورهمنمحاذراخائفايبقىلاكيماالعدو؟شأفةواستئصاذحقا،الكريمة

يضمنفصارخالدنفسفييمحىلاأثراطبعتبكرأبيمنالجليلةالكلمةهذهولعل

كماالموتلمجئونبقوبمجئتكئم:أعدائهإلىأقوالهمنقبلرأينا!ك،كتبهطياتفيمعناها

الجفر)3(.لثئرتتحمونكماأو،الحياةكخون

وهولهوتجميعهاالرومباستنفاريخبرهبكرابيإلىارسلهكتابالوليدبنولخالد

فلما(4)"الفهواستنصر،تخجمولا"أقليئمبكر:أبوإليهفكتب!أعشرةثلاثسنةبتيماء

"أقدئمبكر:أبوإليهفكتب،بذلكإليهخالدوكتبمنازقم،وأغرؤاتفرقواإليهمسار

.(5)"خلفكمنتؤتىلاحتىتقتحمنولا

.1/256الفريدالعقدمثلآ:انظر(1)

.86م،للثعالبيالخاعت!،خاعئ!(2)

.37"/3والملوكالرسلناريخ:فيانظرهما(3)

،3/389والملوكالرسلخي!ات(4)

.3/389والملوكالرسلتاريخ(5)



ز!شظالخطاببنعمرعإلىوفاأبيبنسعلكتب:قالعيينةبنسفيانوعن

الشصص،منيستركماابنن":كتابهفيفوقع،يسكنهمنزلمبناءفييستأذنه،الكوفهمةعلىوهو

.(1)؟ةقفقدازالدنيافإن؟الغيثمنوئيهثك

الرعتة:منشيئاإليهىك!شاوقدمصر،علىعوهوالعابنعمروإلىعمروكت!ت

.(2)"أميركلكيكونأنتحثكمالرعيتك"كن

فكتب،بالبحرينوهوالجمعةعنيسألهالخطاببنعمرإلىهريرةأبووكتب

.(3)"كنتمماحيث"خمعوا:إليهغمر

كاتبهشأنفيموسىلأبيب!ئكر!عكتةعمرانرويماالتوقيعاتأبلغمنأنبيد

تدنوهمولا،اللهخونهمإذتأمنوهمولاالفه،أهانهمإذممرموهملا:فقالالنصراني

"ماتعصر:إليهفوقع+بهإلاللبصرةلهواملا:موسىأبوإليهفكتب،اللهألهتصاهمإذ

الساعة،فاصنعهحينئذصانقاتكونكنتفما،ماتقدأنهقمثيعني."والسلامالنصرافيا

.(4)بغيرهعظواستغنن

يقيمك،بمالكأقزنا"قد:غيلةلهشكارجليفيكتبانهعثماطتوفيعاتومن

للمسرف")5(.فضلاللهمالفيوليس

ئحقيق،2/377المالكيمحمدبنمحمدبنمروانبنأحمد،الدينوريبكيرلأي،العلموجواهرالمجالسة(1)

."قلع:العربلسان"انقلاع:أي:قفعةودار!9141بيروت،حزمابندار،سلمانالحسنمشهور

.2/378العلموجواهرالمجالسة(2)

.15عا،السياسيةالوثائقمجموعة(3)

عبدتحقيق،1/676الخوارزميعمربنمحمودالقاسمابيللزمخشري،التنؤيلحقائقعنالكشاف:انظر(1)

.بيروت،التراثإجاءداد،المهديالرزاق

.4/652الفريدالعفد(5)
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الفارسثئ:سلمانسألهطالبأبيبنعليأنوأنفذهاالتوقيعاتأخصرمنأنعلى

فيووفع.(1)"يرزقودنكما"يحاشبون:كتابهفيفوقع؟القيامةيومالناسلمجاشبكيف

وهي.(2)"يحسصنماامرئكل"لهيمة:شيءعنسألهوكان،لهحوحانبنلصعصعةكتاببما

والقضر+الإيجازمنفيهاماعلىالدنيا،فيبهايشفعالتيالكلماثأحكممن

"ليت:إليهمعاويةفوقع؟لهفأغلظ،معاويةالىكتبعليبنالخشنأنويروي

.(3)"إليكغيرناجهليدعولا،عنكحلمناطوذ

بناءفييعينهأنمعاويةسألاليربوعيغشلبنربيعةأنالتوقيعاتطريفومن

فيالابصر!أم،البصرةفي"أدارذ:معاويةإليهفوفع،جذعألفعشرباثشيبالبصرةداره

.(4)"!دارك

غالتا،الأصلةرو!مبم،ربهعبدابنيرويهاكالتيالمنتخبةالتوقيعاتهذهفمثل

فيالقولأمرليستتمهنانقلهاكانولكننفيها،أوإثاتهاعلىيعينناماأيدينابينوليس

الصحابة.كمابة

.4/256الفريدالعفد(1)

.4/257الفريدالعقدبم2)

.86ص،للثعالبيعرر،انخماص(3)

.4/752الفريدالعقد(4)
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ال!ثابض)1(فيالضخانبضشذق!121

منذ،الكتابةفيقديموتاريخعظيمميرالثللصحابة(الكتابةعلىالإسلام)حشا

قدمفقد،صحابةيكونواأنقبلمنالجاهليةفيذلكقبلبلصلألتةغتينهؤلمهم!،النبيعهد

يكتبونكانوامنسوىهذا.(2)يكتبونرجلآعشزأحذا!والمدينةغقيهؤلم!لؤع!تمالتةالنبيئ

بعفأحعىوقدزتهينغئفؤ)3(.وعثمانوعمربكيركابي،الإسلامقبلالصحابةمنبمكة

مئةمنيقتربونفوجدهمالهجرةبعيدالكتابةلمجسنونالذينالصحابةعددالباحثين

،الجزيرةفيالإسلامتقادممعالعدأذلكزادثمالوجال)4(،منأغلبهم،وامرأةرجل

كتابةعلىحئهثم،منهابةأولفي-الكتابةمعرفةتستلزمالتي-القراءةعلىالقرآدخوحث

أسرىمنفداءيجدلممنفداءعتمالثةغقجهؤلمم!اللهالنبيوجغلي؟(5)هنمآيهأطولفيالدين

اللهعبدهوبميذاكاتتاغقتهؤلم!دؤع!ئمالتةالنبيأمروقد.(6)الكتابةالأنصارأولاديعلتمأنتذلي

قالط:الصامتبنعبادةوعن.(7)الكتابةبالمدينةالناس!يعفمأنالعاصيبنسعيدبن

مأالشقاءعنالكتابةالنساءتعليموفي،والقرآنالكتابةالضفةأهلمنناشاغلفت

"ا!:فقال،حفصةعندوأناغقئليؤلم!لؤع!لىلتةالنبيعليدخل:قالت،خثقةأيىبنتسلي!ن

الكتابئ"")8(.غففتها!ماالنملئزقيشهذهتعفمين

والشواهدبالأمثلةتعلقمنله-لماالكئابةتاريخفيالمقدماتبعفسيحويكانوإذ-المبحثهذاأخرت(1)

الفصل.هذافيقبلمنتزتالتي

حضئر،بنوأشيد،مالكبنورافع،ئابتبنوزيد،كعببنوأفيعمرو،بنوالمنذر،عبادةبنسعد:هم(2)

بناللهوعبد،خوليبنوأوسالربغ،بنوسعدسعد،بنوبشيرالأنصار،حليفالبلويعديبنوكعب

.2/42ا!سلامصدرفيالعربعندالنثريالزشلتاريخانظر:،المنافقأيط

.4/212الفريدالعقد:انظر(3)

.!كا/2الإسلامصدرفيالربعندالنثريالترشلخي!اتانظر:(41

.""البفرةسورةمن282الايةهي(5)

بالشاعاتيالشهيرالبثاالرحمنعبدلأحمد،الشيبانيحنبلبناحمدالإماممسندلترتيبالربانيالفشحانظر:(6)

الفاهرة.،الربيالتراثإحياءدار،\"41/1

.1/48للكتافي،الإداريةالتراتيبوانظر:،92.صالبر،عبدلابن،الاستيعاب(7)

كالقزح-الجسدفيشيءةوالئهدة،الكتابةالنساءتعليمقيالتفصيلوفيه،55-هـ5/\الإداريةالتراتيبةانظر(8)
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ؤلمملض(غقيهعحتمانتةالنبي)!تاب

الرسولعهدعلىالوحيكتابةفكانتالعصورمزعلىالكتابنالهابغيةأشرفصأما

أشهرهم:،المنزلةبهذهالصحابةمنعدداص!لىلتةغقئليؤلم!الرسولماخمعت!وقدعتمالتةغقهؤلهمملؤ،

ألزمزيدوكان-ثابتبنوزيدكعب،بنوأىا،طالبأبيبنوعيما،عفانبنعثمان

هؤلاء:منالكتحةمنخضرقنالوحيكتمتيحضروالمفإن-الوحيلكتابةالصحابة

.(1)الربيعبنوحنظلة،الحضرميبنوالعلا؟،سفيانأبيبنمعاوية

فقير،بنعامر:ذكرناقنسوىمنهمرجلآ،خمسينمننحوفكثير،مطلقاهب!اتكأقا

ولثزحبيل،مالعابنسعيدبنوخالد،شماسبنقيسبنوثابت،الأرقمبناللهوعبد

شعبة،بنوالمغيرةالشدوسي،فاطمةأبيبنومعيقيبالعؤأم،بنوالربيرخشتة،بن

وعمد،رواحةبنالقوعبد،الضئ!تبنوجقيمالعاعه!،بنوعمروالوليد،بنوخالد

أكثمأخيابن،صيفيبنالربيعبنحنظلةوكان.(2)غيرهمونفر،الأنصاريمم!لعةبن

يسفىوكان،(3)خاتمهعندهيضعصح!لئةش!قيهؤيمملؤالنبيوكان،كاتبكليخلف؟صيفيبن

كتائا،مرةع!نتةغليهؤكملؤللنبيكحمتأنهالواقديحكىكماذلكوسبب،الكاتببحنظلة

.(4)()الكاتببذلكفشمي

حفصةغلمي؟للشفاءقالأله!النبيحديثفيعبيدأبووقال،وغيرهالجنبفيئروح:وقيلتفل،وجمعها=

النملةورقية،ينقعرلايضرلاكلامانهسمعهقنكلتغقمالنساء،تستعاللهكانتلثيءهيقالوا:.النملةرقية

تغعيئلاانغيرتفتيل،يثيءوكلوكتج!ووتختضبتختفل،الغزوس:يقالأذبينهنتتزفكانثالتي

حفصةتأني!تالمقالبهذاالنبي!فأراد!ئقئال؟ئختنهبوعوض،تنئيل:تختفلعوضويروى:تال(الرجل

.،نمل:العرب"لسانانظرة،فأفشثه!راإليهاالفىلأنه

.11-ها1/11للكتاني،الإداريةالزاتيبانظر:(1)

-1/229الكبيرالطبقات:ى!للنبيالرسائلكثاتوانظر:،171-151الإداريةالترأتيبانظر:(21

.3/731والملوكالرسلتاريخوانظر:،482

!4/612الفريدالعقد:انظر(3)

ترثيه:امراثهتقولحنظلةوفي،6/271الكبيرالطبقات:انظر(4)

لالثكاذيلالت!نعلىألبكيالذهرلمحقتلمتعخ!ب
؟ذقوخبزشفنيمااليوتمئسألينيإن

الكاتب-حنظلةعلىلمحسزنبهأودىالعسينسسوادإن
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الصحابةمنطالتةغقيهؤشتقؤالنبيكئابفيتصانيفالعلماءبعضوضعوقد

)المصباحالمعروفكتابئالأنصاريحليدةابنووضع.(1)ةئشبنوعمركالقضاعي

الباتجعل،(وغجميئعربيمامنالأرضملوكإلىورسليالأقيالنبيكئابفيالمفيئ

سئماهكتاتاالأعظعيمصطفىمحمدصت!وحديثا.(2)مئآل!ملأؤش!قهإدف!حلأةكتابهفيمنهلأولا

!(4)عيسىالرحمنعبدحمدلأ(الوحي)كتابوهناك!التةغقيهؤلمملى)3(،النبيكتاب

بالكتالبض!الصحابئ)!قف

الصحابةكقفعلىمثالايكفينافقدالراشدينالخلفاءعصرإلىالأيالمبناذهبتفإذأ

الكتب؟تداولمنالقادسيةمعرفئفيوعمرسعدبينجرىما،(5)لاستكتابوابالكتابة

بلغكأينإلمئما))واكشمث.قولهمثلمنإليهيكتبأنعلىكتبهفيسعذاي!سعتحث!عوكان

الديباجي،محمدلهوقدمحققه،45-53صيزيد،بنمحمدالعباسأيللمبرد،،والمرأئيالتعازيانظر:-

هـ.ا2/214ط،بيروتصادر،دار

.21-ه1/121الإداريةثيبالتراانظر:(1)

أبي،حديدةلابن،وغجميئعرببمنلأرفساملوكإلىورسلهالأميالنبيكئابقيالمفيئالمصباحانظر:!2)

الكتب،عالم،الدينعظيممحهـدعليهوعلقصححه،91ا-27الأنصاريأحمدبنعليبنمحملاللهعبد

هـ.ا2/504ط،بيروت

هـ،ا2/398ط،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظميمصطفىمحمدللدكتور،!النبيئكتابانظر:(3)

كاتتا.واربعبنب!نيةبهمبلغوقد

الكتابدأر،16.صالمنجد،الدينللدكئورصلاح،!اللهرسولعنالفمامعجم:يذكرهائظر(41

هـ.ا204/أط،بيروثالجديد،

المصاحف،بهيضاهئونلكيلاالإسلامولأفيكئابتهيكرهونكانواف!خهم،!النبيحديثسوىفيماهذا(5)

صرلأسحابأو،الحفظويزكواالكتابعلىيعتمدوالئلااوخ!ؤغلأ،اللهكتابغيركلينكئونلكيلااو

أنهأ!نتةلئةعباسابنعنرويمامنهالما،العلم"تقييدفيالبغداديمالخطيحبنقلهاأخبارهذافيولهم،هذه

علىبنأحمد،البغداديللخطيب،السلمتقييدةانظر،"والقرانالرسائلالاالصحففينكتبلا"إثا؟فال

أذنقدأئهعلى،م2/9741ط،بيروت،النبويةالسنةإحياءدار،العشيوسفثحقيق،43ص،ثابتبن

القولئفصيلانظر:،ذلكغيرلأسباباو،الحفظضعيفكانممن،الكشابةفيالصحابةلبعض!ىالنبيئ

بعدها.وما،6أص،العلمتقييد:في
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،(1)"عليههجمتمبماعلييقلةبهالكتابئأردتمابعضمنمنعنيقدفإنه...جمعهم

"ومتى:فيقولماشأنفيإليهيكتبسعدوكاذ.(2)"يومكلفيإلمب"واكتباخر:وفي

.(3)"هبنكتحثذلكيبلغناما

كانوقاصأبيبنسعدأنثبتلقدحتى،الصحابةزمنفيالكشاباشتدلقد

ليصفاقابنفسهيشماءبمايخبرهمأنيكفيهكانوقل.14)جيشهمنالراياتإلىبالكتبيبعث

أسبابمنوكاذ،القومواستمرأها،استشرتالتيالكتابةولكنهارسولا،يرسلأو

+(6)اهلالمعفهينواستقدامهم،(بتعليمهاأهأمرهمالصحابةعصرفيالكتابةغزارة

الكتيالبئ()حومل

،والرقاعالآدم)8(،فييكتبونكانواأنهمبلغنافقد(7)؟يكتبونكانوافيمأفا

وكانوا،(11)الجبالفييكتبونربماكانوابل،(ا")والصحف،(9)والشجلىلتيوالطوامير،

.(12)الإشارةذلكفيتكفيهمكانتوقد،الخيلأفخادبالكتابةي!يممون

.3/194والملوكالرسلتادل!(1)

.3/954والملوكالرسلتاريخ(2)

.3/594والملوكالرسلتاريخ(3)

.3/532،والملوكالرسلتاريخانظر:!4)

.486ص،السياسيةالوثائقمجموعة؟في"الكتابةصبيانكموعلهوا":!شنمةعمرمقالةانظر:(5)

جامعةطبعهعلىساعدث،01/138عليجوادللدكتور،الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفضلانظر:(6)

هـ.2/1341طبغداد،

مصطلخه،ارتضيثوقد،،الكتابةحوامل"المخطوطاتمنفيئكتبمافىأهظ*!؟3هع62احعديروشسفى(7)

وقدمالعربيةإلىنقله،6ه،صديروشلفرالسوا،العرىبالحرفالمخطوطالكتابعلمإلىالمدني:انظر

هـ.2/4311ط،لنللط،الإسلايىللزاثالفرتانمؤسسةسيد،فؤادأيمنله

.3/331الكبيرالطبقاثانظر:(8)

.5/164والملوكالرسلتاريخانظر:!91

.5/352والملوكالرسلتاريخانظر:(ا")

.17،صالسياسيةالوثائقمجموعة:انظر(11)

الله"سبيلفيخبيسى"أفخاذها:فيموسومةزخمةأدتة،الخطاببرعمرعندخيلأرأيت:قالالسائبعن(21)

.3/285الكبيرالطبقات
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!ءنشالإا)ضلهور

الحرو!طوإقامةالكتابة()صرفةبمعنىلصحابةاعندالكتابةبينواجبةالتفرقةأنبيد

فالذي؟الجملوتطيمالكتابة)إنشاء(بمعنىالكتابةولين،الخطوإحسانألالزس،على

:قالانهز!همكئةموسىأبيفعن.إليهالسبيلالأولكانوإذ،الثانيالأدبدراسةفييعنينا

.الأولمنفهذا؟الكتابةيعنيعلىلئةغقيهؤ!همملض)1(.النبيوفاةبعدالمعجغتعففتإنما

!ألمتةشكقنهؤكلىالنبيعهدفيمقدماتهاظهرتفقد)الإنشاء()2(،بمعنىالكتابةأما

الكاتبلائمث!نئاالكاتببدأياتفيالأخبارأخطرولعل.الصحابةمنكتابهأيديعلى

الكبير()الطبقاتفيسعدابنرواهما؟فحسبعليه(3)لميمايكتبالذيالراقيم

"قن:فقالط،كتالبإليهكيبغق!هؤش!عتم!أدتةاللهرسولأنبلغني؟قا!،أنسبىابنمالكعن

فأعختهصتماتتةغقيهؤلهمملؤ،اللهرسولإلىبهأقبئم،عنةفأجاب.أنا:الأرقمابنفقال،"؟يخيب

.!1)وأئقذه

اللهعبدنعدأنلنايسوغوقد،الإسلامفيالديوانيةالكتابةنشأةفيأصلالخبرفهذأ

مالكبنلمصراقةبكبرأبييمتابعددناإذاأما،الإسلأمفيالأوذالديوافبالكاتمتالأرقمبن

قدتمأسيكونف!نه؟(5)ةيآالنبيوبينبينهليكون-مهاجرينوهما-ع!ألتةغقيهـؤكملزرسولبأفر

ؤخي.أوولايةاوشلطالبلذيكاتببه-كئبنعلمفيما-الإسلامفيكتاب

.4/5،1الكبيرالطبقات(1)

ولكن،1/91الأعشىصبح:انظر،!الرسولعهدمنذنشأسائلالم""ديوانأنالقلقشندفيرأى(21

للدكتور،العرىالنثرفيانظر:،معاويةخلافةأثناءفينشأقدالمننهمةبصورتهالرسائلديوانأنالثابث

.م1/9961ط،القاهرة،لونجمان-للنثرالعالميةالمصريةالشركة،176م،العالعبديوشمحمد

التنزيلوفي،أولبمعنىالحجاز،لغةوهي،أقلمن،(282:)البقرب(يالعذليقىلد،فثيتيل:العزيزالكثابفيجاء(3)

."ملل؟العرب"لسان:انظر،بمعنىوكلتاهما؟أملىمن،(ه(؟الفرفادةه!أؤر!بفقنهئتلى،تين:أيضا

.6/73الكبيرالطبقات(4)

.1/489هشاملابن،النبويةالسيرةانظر:(5)
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عتمالتةغقيهؤيمكللىاللهلرسولبيدهخالهالذيكالكتاب،بتلكشبيهةأخرىأخباروثمة

لاومميهذهؤجمجضاةإن:المؤمنينإلىاللهرسولمحمدمنكتاب"هذاسعيد:بنخالد

اللهعبدبنمحمدالنبيأفووهذا.النبيفيبقخيؤخذفإنهذلكيفعلوجدفهنيعضد.

بأفرسعيدبنخالد"وكتبث!ارحا:مضيفاعقبهفيسعيدبنخاللكتبثم،(1)"اللهرسولي

.(2)"اللهرسولممحمدبهأمرفيمانفسهفيظلتماحديتعدينهفلا،الدهعبدابنمحمدالنبي

أعلمهعفيدثةغقبهؤش!النبيكأن؟نسيجهفيالكات!بمشارقئفيهنرىكتابفهذا

المبيأفر"هذا:قولهذلكعلىدلم،يراهبماعنهوالعبارةلهالكلا!تركثم،يبتغيا!ب

الكتابوفيا!"!..دمحمبهأمرفيمامحمد...النبيبأمر..."وكتمت:قولهثم،"...دمحم

خمقه.قدالذيالمعنىأداءفيالتقصيرمنالكاتبقققنستشعرخاضةاخيره

"هذا:أيلةلأهلصحتمالتةعتهقيهؤلهم!فؤالنبيعهداخرفيجاءماالكتبهذهمنوقري!ب

أؤلاهماكأنما؟(3)"اللهرسولبإذدنماخشنةبنولثزخبيلالضفتبنجفيمكتاب

الإذنفهذاوكتباها.بألفاظهما،فصاغاهاؤالمعارا،اثرادضلىلتةغليهؤلمهملزاللهرسول

منه.بالإنشاءوالتصريحعالأمر،صاحبعنبالكتابة

بنإبراهيمبنمحمدعن،الواقديطريقمنالطبريمزوىماالأخبارتمينومن

هذا.الرحيمالرحمنأدثه"بسم:اكتب:فقالخالتا،عثمانبكيرابو"دعا:قالط!أالحارث

عنه،فذهب،عليهأغميئثنمةقالبعددا،اما،المسلمينإلىقحافةا!أابنبكرأبوعهدما

."منهخيزام!آولم،الخطاببنعهزعليكماستخلفتقدفإنيبعد،"أما:عثمانفكتب

الناس!يقتتلأنيخفتأرالث:وقالبكر،أبوفكئز،عليهفقرأاقرأ،؟فقالبكر،أبوأفا!اثم

وأقرها.وأهلهالإسلامعنخيرااللهجزأك:قال.نعم:قال!غشتتيفينفمصياقتتلتإن

.(4)"الموضعهذامن!عكئنمابكرأبو

.1/642الكبيرالطبقات(1)

.1/642الكبيرالطبفات(2)

.181-171ع،السياسيةالوثائقمجموعة(3)

لم.3/92والملوكالرسلتادي!(4)
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أباأنشكولابكر،أبيعهدصاحهمتويعييعلمكانعثمانأنعنديولاشك

الذيصاحبهاموتعثمانخاففلما،العبارةألفاخبفيتولكن،بذلكإليهأدلىبكير

بكرأبيرضايعلمأنهلولايفعلأذلهكانوماهو،بعبارتهالمعنىكتبكثابتها،إلىدعاه

زوخه.إليهرجعلوإئاهقرازهدعا،كتبعئما

قالطالبأبيبنعليان،الوأديهذافينعدهمما(الذهب)مروجصاحبوروى

وتوخهمت،بيديكالكتابكشبتإلاصعصعةياعليك"عزمت:صوحانبنلعحغضغة

وليكن.واستنابةاسئتابةوعحرهوتخويفا،تحذيزأالكتابصدرواجعل،معاويةإلىبه

سلالم،معاويةإلىالمؤمنينأميرعليالثهعبدمن،الرحيمالرحمنألله"بسم:الكتابفاتحة

تصيراللهإلىألا:الكتابعنوانواجعل.عليبهافرتمااكتبثمبعد،أما،عليك

عظ.ينشئوماذا،عنهينشئكيفكاتتهيعلمالخليفةكأذ.(الأمور"إ1

خلفا4عليهات!واطأبحشةديوانيةكتاباثالكتاباتتلكفنجعلنغاليلنأنناإلا

منونحذقهاأيضانقصتهالنوكلاكلا،،والكئئةالديوانلهافرتبواوأمراؤهمالصحابة

أسبابضمن-قريب!عأثمرتطيبةبذورالنراهاإنابل.العربعندالإنش!اءتاريخ

كرتبة.واسعةإنشائتة-كتابةأخرى

وتجهيزالكتب(،)القوالب

فيالكثنةالكتبيبعثونكانوأأنهمالكتابةفيالصحابةمواريثومنذلك،

كتبالخطاببنعمرأنمثاله،فحسبالأسماءفييغيرون،واحدةصور؟علىالأقطار

إيلياء،لأهلكتابئخلامالد،كتابعلىواحذاكتاتاكوتىلكل،الضلحالجابيةلأهل

.(2)صورتهفيعترقلفإنه

مخييمحمدتحقيق،2/30عليبنالحسبنبنع!يىالحسنأوللمسعوديالجوهر،ومعادنالذهبمروج(1)

هـ،ا386القاهرةالتحرير،كتابالحميد،عبدالدين

.6"9-8،6/سوالملوكالرسلتاريخ:انظر(21
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وكتب،(أاواحدةبنسخةالرذةفيوالعتمالالأجنادإلىالكئمتيكتببكرأبووكان

،(2)واحدةنسخةسفيالطأبيبنيزيدبتوليةبالشامالأجنادأمراءإلىالخطابابنعمر

فيعتمالهإلىعليوكتمت،(3)واحدةبنسمجةالفرسملوكجميعإلىالوليدابنخالدوكتمت

رؤوسإلىعليبنحسينوكتب،(4)واحدةنسخةالأ!ضفيبعفالمفسدينهرولب

.(")رفنستةوكانواواحد؟،بنسجةالأشرافلىالىبالبصرةالأخماس

سئماولاألفاظها،وضبطسلفا،وتجهيزهاالكتبإعدادعلىلأمارةهذافيإن

الإعدادعلىيدذومما.والطلحوالدماءالأموالفيالذمةمنعليهاقيتبلماالعهود؟

رواهفيماقالأنهز!شلتةالخطاببنعمرعنيروىماأمئالمقاطعةدلالةوالتجهيز

فكانوأ:الراويقا!.الجيولشكقرةمنإليهمفأبرئواقوقاعاهدتمإذا:يزيدبنإبرأهيم

عتملأنومثله!(6)"الجيوشمقرةمنإليكم"ونبرأعاهدوا:قنالضلحفييكتبون

وشتههفهذا.(7)إالخراجب)براءةعيرفتواحدةنسخةللخراجفكتبوااصطلحوأالخراج

.(الكتبب)قوالبنسميهأنيمكنماخيزفييدخلكا

منجيطةوأحدقالبعلىتكونأنكادتأنهاخصوضاالأمانكتبفيونجد
*ء

تلكمثلفيوتنتهحهترعاهالدولةكانتكادقيقينظايمإلىإلماغاوخذرا،الصحابةامرأء

فيوالابتداعالاجتهادتركأوالجمودإلىليؤدييكنأ.هذاأنغير،الخطيرةالشؤون

ينع!وأن،محذدةعناعرالعهدياتضمنأنعلىيحرصونكانوابلكلا،والكتابةالألفاظ

.(8)رذغالمعاقدمنكانإنالغدرجزاءعلىظاهرافيه

.358ص،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(1)

.924ع،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(2)

.28عه،السياسيةالوثائقمجموعةانظر؟(3)

.5/611والملوكالرسلتاريخانظر:(4)

*5/357والملوكالرسلتاريخانظر:(5)

.059-3/589والملوكالرسلتاريخ(6)

.3/137واللوكالرسلثاريخانظر:(7)

.492"1/432العربرسائلجمهرة:فيوالأمائاتالعهودمنمجنمعةمجصوعةانظر:(8)
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الكتابض(في)التشارك

غيرلمجزره)1(قدالواحدالكتابأنكتابتهمأصولفيز!تهـؤعنهميؤثرومما

اثنانكتبهفمئما،ةبا!حكلاأمرفيعنهمبتغناماعجيبمنوهذافأكثر،اثنان،منهمصحابما

ويذكرانه)2(.ينصحانهبكرأببوفاةبعدعمرإلىجبلبنومعاذعبيدةأييكتاب

رأى"لئماأنهالطبرفيمارواه،عليهاتفقواالصحابةمنالكشيرالجمعكشبهومما

بالأفاواقنإلىصحلىلتةغقيهؤلمملضالنبيأصحابمنبالمدينةمنكتبعثمانصغعماالناس!

بينتفرقةالصحابةزمنفيوردقدإنهبل.(3)"...روغثلافيتفرقواقدوكانوا،منهم

والاثنين"الرجلمنمكتوبةتكونالصحيفةإذ)الصحيفةإ؟ومعنى)الكماب!معنى

ء!4)"ربعةلأوا

.(5)الوحدةوانتفاءالتعذدعلىدلالةالروايةتلكوردتكذا

الذيوعلهيكتبلموالكتابالصحيفةبينالمصطلحفيالتفريقهنىاأنوالظاهر

.(6)طقفواحدكاتبإلايكتبهالموهي()الصحيفةيقولونرأيناهمفقدوالانتشار،

الكاتب(اسم)ذحر

اسميذكرونماكثلإاكانواأنهمإلينانقلالذيترأثهمفيالكتابةديوانئةومن

يماثلها.وماوالإقطاعوالموائيقالعهودكتبفيوخاضة،آخرهفيالكتابكاتب

وتخيريز.طق!لاوإصلاححروفهاإقامة:الكتابةوتحريز:اللسانفيجاء،فديمكتاببمصطلحالثحرير(1)

حرر".:العرب"لسان:انظرمخؤ،ولاشقطولافيهغقثلامستويأإثباته:الحساب

.اعهـ"،للأزدفي،الشامفنوحانظر:(2)

.5/763والملوكالرسلتاريخانظر:(3)

.5/352والملوكالرسلتاريخ(4)

الصحيفة"هذهفيماعلى"أثافيهاةوردإثةومعاويةعليبينالقضتةكتابفيالتسميةوردتهذاوكل(5)

.45-5/53والملوكالرسلتاريخانظر:

.5/261والملوكالرسلتاريخ!فيأدتة!عك!لىزعليبنالحسنإلىمعاويةصحيفةمثلأأنظر:(6)
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وشئةعحتمالتةغقجهؤلهممقؤ،النبيعهدمنذالصحابةعملهقديمعملالكاتباسموكتابة

"وكتب:قالمنأولأن(البلدان)فتوحفيالتلاذرىروىفقد،الكتابةشننمنقديمة

علدتةغقيهذلمملالثهلرسولكتبمنأولأبي!وكان.ا!نصاريكعببنابيد"فلانبنن!ف

!(2)"ديعسبنخالد"وكئبمثلأ:الكتابآخرفييكتبونفكانواالمدي!نة)1(!إلىضقومه

(3)"هصو
ذلك.ودحؤ،معيعيب""وكتب

فحسب،عليهبملياخاطناسخهوإنماالكتبهذهعالمفيالكاتبأنيخفىوليس

عنوانه.فياسمهوردالذيالكتابصاحمتإلاالمنشئالكاتبومامئشع،كاقبلا

عرفإذافإنهالكئاب؟لهذاالتوثيقمننولحاخرهفيالكتابكاتباسموكتابة

الوعمع)1(.احتمالمقلوالخماالكاتمبعرفوإذا،خطهعرفالكاتب

الكتب(سكلى)الإشهاد

،الشأنالخطيرةالكتبوخاصة،الكتبعلىيشهدونكانواأفهمتراثهمومن

إلىالعاصبنعمروعهدفيكمامثلآفيقولوناخرها،فيالشهودأسماءيكتبونوكانوا

.(5)"ابناهومحمدالثهوعبدالربير،"سهدهمعر:أهل

.27/1الإعحابةانظر:(1)

.1/462الكبيرالطبقات(2)

.97ص،السياسيةالوثائقمجموعة(3)

،79عالمفداد،محمودللدكتور،الإسلامصدرفيالعربعندالنثريالترشلتاريخانظر:(4)

آحره،فيلاوشطهفيالشهودأسماءفيهدكر!للنبيكتاثرويوتد،4/981والملوكالرسلتاريخ(5)

اللهوعبد،عبادةبنسعد:المسلمينمنشهودبمحضر..محمد.منكتاب"هذا:كلببنيإلى!كتابهوهو

،972عس،السياسيةالوثائقمجموعةالخ"...الراعةالهمولةعليهم،الكلبيخلبفةبنوليحية،أنيسابر

الكتب.منعليهوقفتيمابعدفيماالصحابةعندأثرلهذأيوجد!و
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عليبينالقضتةكتابفيذلكرأينا،الكتابخطربازديادالشهودعدلييزيدوقد

،(1أفريقكلمنعشرةرجلأ،عشرينالفريقينمنالشهودعددبلغإذز!سكنهظ؟ومعاوية

.(2)فريقكلمنثلاثينرجلآ،ستينبهمفبلغت!الأعشى)صئحفيالروايةوغالمت

الخطاببنعمرأماناخرفينقرأمامثلالكاتمت،هوالشهودأحدكانماوكثيرا

،عوفبنالرحمنوعبد،عالعابنوعمروالوليد،بنخالدذلكعلى"شهد:إيلياءلألالل

لأهلالوليدبنخالدكتبهاالتيالعهودبعض!اوكما؟(3)املوكتب،سفيانأبيبنومعاوية

الكاتبالشاهدكالنولقد.(1)(وكتبعمرو،بنوالقعقاعالوليد،بنهشام"شهد:الذمة

ممنمنزلةأفضلكانلوحتى،""وكتبلفظةاسمهيجاورحتىالكتابةفيمااسمهيؤخوهذا

فيالذيكهذاعنهيحيدواأنتذر،الكتبيساخةفياتبعوهالذيالنظاممننو4وهذا،سبقه

بناللهعبدوشهد"وكتمت:فيهفإن،إصبهانوأهلللفاذوسفانمسععودبنالفهعبدكتاب

.()الكتابةلفظةقذمفإثه؟(5)"اللهعبدبنوعصمةورقاء،بنالثهوعبدقيس!،

اخركتابعلىكتابشهوديشهدونقدأنهمالإنشاءفيوابتدعوهبهتفردواومما

مستخزجوهو-عليهتواضعواالذي(الخراج)براءةكتابففي،منهمستخرتجاكانإذا

منوكذاكذامنكانلمن"براءب!:كتب-عليهمؤسس!،الخراجلأهلخالدصلحمن

خالد.عليهصالحهمالذ!اقبضتوقدالوليد،بنخالدالأميرعليها!الحهمالتيالجزية

أماممموكففتم،بالجزيةأقررتمماخالد،صنخبدلقنعلىيدلكموالمسلمونوخالد

الوفاء")6(.عللكمنحن.صلحولمحفحكم،أمان

.5/52والملوكالرسلتاريخ:فيانظرهم(1)

الكتبدار،14/82أحمدبنعليبنأحمدالعباسأيى،للقلقشنديالإنشا،صناعةفيالأعشىصبح(2)

هـ.413"الفاهرة،المصرية

.3/906والملوكالرسلتاريخ(3)

.3/369والملوكالرسلتاريخ(4)

.4/141والملوكالرسلتاريخ(5)

.137!لا/والملوكالرسلئادي!(6)
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كانالذينالصحابةمنالنفرلهم"وأشقدوا:-الشاهدموطنوهذا-الراويقال

وازداد،،وحنظلةوبشيرا،وجريرا،،طارقبهـنوجابر،والقعقاع،هشاقا:أشهدهمخالد

الشاهدينهؤلاءأسماءالبراءةفيكتبواأي،(1)"ديزيبنومالك،العنقذيابنوالححاج

.الحالتلكفيالكتابةيحضروالموإن

اللهيشهدونبلالبشر،منأحذايشهدونلاربماأنهمالإشهادفينوادرهمومن

أعطىوكالذي،(2)لأمانامنبعلبكأهلعهـبيدةأبوأعطىكالذيوذلك،وحذهتتازكؤتقاذ

"شهد:ال!كتبتلكاخرفيكاتبين؟الأمانمنالرهاوأسقفالرقةأهلغئمضابنعيا

.(3)"اذيهشبالفهوكفى،الله

لمالكتبريخ)تا

منأولهوالخطاببن!مرأناشتهروقد،الكتبتلكيؤرخونكانواإنهمثم

ذلكتوقيتوأن،والسلامالصلاةافضلصاحبهاعلىالمحمديةبالهجرةالتأريخوضع

عمر:إلىكتبالأشعريموسىأباألطالأخبارمنهذافيجاءومما،عشرةستسنة

التاريخفوضعوا،للمشورةالناسعمرفخقع.تاريخلهاليسكتمبمنكتأتينا"إنه

كتبمنكتئاوجدتولكنياشتهر،ماهذا،(4)"عمثرةسثسنةفيوكان،المدينةلهجرة

نسطونابنلصلوباالوليدبنخالدكتابففي!غتة.بكرأبيلعهدمؤرخةالصحابة

وفي،(")"رفصفيعشرةاثنثي"سنةوكتب،الربيعابنوحنظلةوفلانفلانعليهشهدأنه

،(6)"عشرةاثنتيسنةمنالأولربيع"فيمكتوبالعهدأنالحيرةأهلخالليمعاهدة

.3/137والملوكالرسلتاديخ(1)

.1هـ6/االعربلسائلجمهرة(2)

.94ه-491ص،السياسبةالوثائقمجموعة(31

.52ما،السياسبةالوثائقمجهوعة(4)

.3/936والملوكالرسلتاري!(5)

.38.ص،السياسيةالوثائقمجموعة(6)



سنة.وقبلالخطا!بنعمرزمانقبلومعروقاموضوغاالتاريخيكونذلكفعلى

وهو،بهأمرلهنهو!ألتةغقئهؤل!هملؤالنبيانإلىبعضهمذهبقدبل،بسنينعشرةست

لنصارىكتابهفييكتبطأنعلئاأمروأنهم!تمانتةغقيهؤل!،بهجرتهابتداؤهيكونأنأمرمن

"(1)الهجرةمنلخصهميىكتبأنه:نجران

بعضففيوغيرها،والفتوحالعهودفيالكتبيؤرخونالصحابةصارذاكومذ

بنالنعمانكتبهالذيالأمانكتابوفي،(2)"للهجرةعشرةسبعسنة"فيأرخأنهالكتب

.(3)"عشرةتسعسنةالمحرمفي"وكتب؟بهراذانماهلأهلمقرن

رافعأبيبناللهعبدارخ!ك،الهجرةمعنىفييستعملونهااخرىبعفألفافيولهم

رافع،أبيبناللهعبد"وكت!ت:بقولهللنجرانيين،جذدهالذيطالبابيبنعليعهد

.(4)"المدينةاللهرسولوتجمنذوثلاثينسبعسنةالآخرةجمادىمنخلونلعشبر

فيفكتبنجرانلنصارىمرةأرخعمرأنالصحابةكتبفيالتاريخطرائفومن

النصارىمنالصومشهرمنتئقىعشبر-بعدوجدناهممنبريئةذمتي"فإن:الكتابمتن

جملةوقفناإذاهذا؟ديانتهمفيالتاريخمنيعرفونبمالهمفأزخ.(5)"...ذارجنب

الجملةفهايةجعلناإذااما،الثهحميدمحمدضبطهامثلما""النصارىكلمةعندالاعتراض

متعلقايكون"النصارى"من:قولهفيالجرحوففإن،""الحومكلمةعندالاعتراضية

حيئني.الندرةعلىفيهحخةولا،""وجدفاهبالفعل

.831-81،/1للكتافي،الإداريةالتراتبب:فيفيهوالأثوالذلكتفصيلانظر:(1)

،971ع،السياسيةالوثائقمجموعة(2)

.44صا،السياسيةالوثائقمجموعة(3)

.\؟9ص،السياسيةالوثائقمجموعة(4)

.921ع،السياسبةالوثائقمجموعة(5)
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الكتب()خت!ا

داخله،منالكتابختم:نوعانوالختم،الكهـتبيختمونكانواأنهمشننهمومن

الختموهذا.(فختقه)1بالكتابأمربكرأباأنخبرهوفي،بالخلافةعمرإلىبكرأبيكعهد

طرفاهويلعحق،الكتابيطوىبأن،الخارجمنختمالثانيوالنوع.شكبلاتوثيقختم

الكتابفضفإذا،يجفحتييتركئم،عليهبالختميالتعثمالأحمر،الطينأوبالشمع

العامةإلىالصذيقبكرأبيكتابالنوعهذاومثال.(2)فرعصاحبهإلىيصلانقبلمن

الكتات،طوىثم:الراويقالعنه،رجعأوإسلامهعلىمنهمأقاممنالرأةأيامفي

إلىكتببكبرأباأنآخرخبيروفي.(3)هيفبمايعملأنوأمرهخالد،إلىودفعه،وختغه

.(4)هضتخوغئؤنالكتاقيطوىثم:الراويقالأيضا،الزدةايامفيقيسبنالأشعثا

حتىللكتابحفنماختموهذاالخبر،نادرمنفهذايقف؟لئلأعنواتهختمهفيكتب:اي

فنتهاه.إلىى)ؤي

اتخذمناولهوسفيانأبيبنمعاويةانالشأنهذافيتروىالتيالأخبارومن

اكالطبري-عند-كماذلكسببوكان،تففسلاحتىالكتبخزتممنوأول،الخاتمديوان

إلىبذلكوكتب،درهمالفبمئةدينهوقضاءمعونتهفيالربيربنلعمروامرمعاويةأن

زيادرفعفلمامئثين،المئةوصيرالكتابفففعمرو،العراقعلىوهوشميةبنرباد

الزبير؟بناللهعبدأخوهعنهفأأاها،وحبشهاه)ربغمرافأخذ،معاويةأنكرهاحسابئ

.(5)مزختتكنولم،الكتبوخرتم،الخاتمديوانذلكعندمعاويةفأحدث

.3/183الكبيرالطبقاتانظر:(11

،الجبوريعيسىمحمدجاسممللدكتورمقالة،الشامليالأمويالعصرنهايةحتىالميلادقبلمامنذلأختاما:انظر(2)

الريا!س.،والتوزيعوالنشرللبحثاليمامةدار،675صهـ،ا435وصفرمحرم،8و7جص،العربمجلة

.72صللواقدي،المنسوب،الرإةكئابانظر:(3)

.921عللواقدىا،المنسوب،الردةكتاب:انظر(4)

.33"/هوالملوكالرسلتاريخ:انظر(5)
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مختويم،بيضا!بصحيعةب!عبنالحسنإلىأرسلقدمعاويةأنأيض!االطبريوعند

شئتا،ماأسفقهاختمثالتيالصحيفةهذهفي"اشترطأذإليههوكتبأسفلها،كل

.(1)امللكفهو

عليهختمثدب!يهمجلعليلهبلمنمصرواليسعدبنقيسإلىمعاويةأرسل!ك

.(2)"كلفهو،شئتماالسجلهذأفي"اكتب:فقال،أسفلهفي

تغلمالخؤ)نقش

الفنونفيأفردهلم،الصحابةعندعليهنهمقفانبنايحسنآخرصغيرافتاههناإن!أ

أدبفيالدراسةمنبائايفتحفربةذكر؟دونأغفقهأوأتركهأنأشألمولكئيوحذه،

.(الخواتم)تقشفنإنهبمشعئهماالآنندريلاغيرهمأوالصحابة

.3اه9م!يالأبيجرامافنهو،القذممنذاليونانبهعنيبفنماتعلقالخواتمولنقش

الكتابةعندهمتعنيوكانتالفديمة،اليونانيةاللغةمنمستمدله!لفظةوالأبيجراما:

.(3)كلذبعدالمعنىهذاتطؤرثمونحوها،القبوروشواهدالأحجارعلىالمنقوشة

وكان،سواهمنبالفنتةألصقفهو،لذاتهمقصوداكانالكتابةفنونمنالفنوهذا

طريقةأو،لحالهخلاصةيراهماالعبارةمنخاتمهفيينقشالخاتمذويمنالصحابط

وتدبييرها.الأمورتدئرفيمنهاجهإلىإشارةأو،لحياته

.5/162والملوكالرسلتاريخ(1)

+5/164والملوكالرسلتاريخ(؟)

،والأدباللغةفيالعربيةالمصطلحاتمعجمانظر:،الساخرةالبليغةالموجزةالعبارةعلىيطلقفصار(3)

ئاريخفيالمعنىهذاإليهآلفيماوانظر.م2/1984ط،بيروت،153ص،المهندسوكالهلوهبةلمجدي

جنةفيدراسات؟حسينطهأدبفيالمفارقةبعنواذ:صابر،محمودنجوىالدكتورةمقالةبعد،فيماالأدب

.73ص،م4002سنة53عدد،الإسكندريةجامعة،الآدابكليةمجطة،الشوك
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إلىيرمزذقشوهوالفادر")1(.الثة"يغم:كانبكرأبيخاتمنقسأنرويفقد

أبيعزيمةفيجلياأثزهظهرماوهو،المتعالالجبارالعظيمالفهالخالصبقوةبكيرا!أن!يإ

كيماالكلمةهذهخاتمهولينقشأنبكرأبوقصدوقد،الردةحروبليالمبوعملهبكر

غزؤخ!.الثهمنإلاالقوةيستمذلابكبرأباأدطالمختومةالكتدبتلكإليهترشلالذييعلم

،(2)()الديباجفيالختليرواهوهذا،"جليللر!ذليل"عبدبكر:أبيختمكان:وقيل

.(3)ريثكابنقالكمامظلمأوضعيفطوإسناده

،(4)"رمعياواعطابالموت"كفى:كانخاتمهنقشأنالخطاببنعمرعنرويكما

حياته.فيعمرزهدعنمخنراختصاروهو

وقيل:لمحلضا"،بالثه"امنت:فيهالموقومخاتمهنقسعنواناليقينفكاذعثمانأقا

.(5)"لتندكنأو"لتبصرن:وقيل،"فسوىخلقالذيباللهآمنمتلا

،(8)"الملك"دثهأو،(7)"دثه"الملكأو،(6)"الملك"اللهفيه.:منقوشاعليخاتموكان

ذقسترتيببسببناشئاالأخريينالروايتينفيالاختلالهنورهذايكونأنبعيذاوليس

دارالنجارزهريمحمدتحقيق،4/426سلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأيللطحاويالآثار،معانيلثرح(1)

.5/17الفريدوالعقد،م1/1399ط،بيروت،العلميةالكتب

البشائر،دارصمالح،إبراهيم7،تحقيق.م،سنينبنإبراهيمبنالقاسمأيى،للختلي،الديباجكتاب!2)

.م1/4991ط،بيروت

الضعيفالخرهذافيوردوقد،637/هاالنديللمتقي،والأفعالالأقوالسئنفيالعمالكنزانظر:(3)

فاحيصياللهم:عثمانخائمنقشضبر.لمنالمعينالقعمر:خاتمنقش:يلىماالصحابةخواتمنقوشمن

القهار.الواحدللهالملك:عليخاتمنقششهيذا.وأمتنيسعيذا

.هه!مع،نعيملأبيالصحابةمعرفة(4)

.64ص،نعيملأبيالصحابةمعرفة!5)

.9.عر،نعيملأبيالمحابةمعرفة(6)

.6/687العمالكنز(7)

.4/462الآئارمعانيشرت!(8)
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الكتابةيبدؤونكانواوهم،الأخرىفوقكتبعتإحداهماتكونفقد،الختمفيالكلمتين

فيهنقشحيثعتمانتةغقبهؤيهم!فؤ؟النبيختممثلأحيائا،اعلاهاإلىأسفلهامنالأختامفي

إلىأسفلمنتقرأ:قيلسطر."و"اللهسطر،و"رسول"سطر،"محمد((أسطير:ثلاثة

هوغ!قلي""اللهليكون؟فوق"و"الله،الوسطفي"و"رسولالأسطر،اخر"محمد((:أعلى

.(1)الأكل

الفنيةوتكويناتهالعرب!الخماأمشاقكتابةفيبعدفيماائبعمنهج-صحإن-وهذا

العتيقة.الخواتيمتلكمثلينقوشهذاإلىهادتهمفلعلؤتغاذ؟شنحاتة()اللهلفظكلالمهـششملة

،(2)"دثه"الخصم!:خاتمهنقشيكونأنناسبالخراجولايةكلعبيدةأبوكانولما،ذلك

.(3)"زيزع"الوفاء:الخائمذلكنقشكانبلوقيل

فيه:كتبفقد،العالمينربللهكاملأانقياداعمربنالثهعبدخاتمنقشوكان

كأألتةغقنهؤلهمكلقضمحهدسيرةمقتفتافتئماالذيحقاعمرأبنحياةصورةوهو،(4)"لله"عبد

.(5)"لععاف"علمت:خاتمهنقشعليبنالخشنوجعل.حياتهطيلة

فيبلالدنيا،الحياةفيالأولىمنقبتهخاتمهنقشيجعلأنزيدبنأسامةورأى

ع!لئةلخجهـؤل!م!ز")6(.الفهرسول"جمث:فيهكتبفقد،لآخرةا

.01/932حجرلابن!الباريفتحانظر:(1)

.1/483الرزاقلعبد،المصنف(2)

الفادرعبدمصطفىتحقيق3/299اللهعبدبنمحهدالنيسابوريللحاكم،الصحيحينعلى،المستدرك(3)

هـ.1/1141ط،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،

.1797م،نعيملأيىالصحابةمعرفة(41

فوازتحقيق،2/42القرطبيالنمرياللهعبدبنيوسفعمرأبيالبرعبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع(5)

هـ،1241/ط،الريانمؤسسةزمرلي،أحمد

.3/689للحاكم،المستدرك(6)
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يكتفونلاربماأنهمخواتمهمنقوشفيالصحابةعنأثرماطريفسطومنذلك،

مشلأرويفقد!والرسومالتصاويرببعضيمزجونهاقدإنهمبل،فحسبالحروفبنقش

.(2)"لثه"الحمد:وبينهمامتقابلانكركيانإا(:حذيفةخاتمنقشأن

الفنونتاريخفيوالكتابةالتصسويرفئيبينالصلةمبكرمنالمزقيهذاأننرعموقد

دونمننعدؤهأنبنايخلقلا-القليلالنررمنهذاأهثالمكانوان-وانه،الإسلامية

عليه.ننئةألن

فيهانقسمابعفيىروأيةنقعت!ان،الصحابةخواتمشأنفيالقولإتماممنولعل

فيلناحيهيتالتيالصوربهذهالصحابةأكتفىندريولا،الكتايةغيرمنالصورمن

بنالثعمانخاتمنقشأنزؤؤاأنهمذلكفالن؟الكتابةمنشيئابهامزجواأمخواتمهم

وأن،بسيفمتقئذارجلآكانحصينبنمجمرانخاتمنقشوأنا*للأ)3(،كانمقرن

إمامسعوبابنخاتمنقشوأن،فرائسرابفحوتهأسدماللثبنانسخاتمنقش

.(4)ذبابتينمنله!لثيوإما،شجرة

إنماونحوها،والتاريخوالكاتبوالشهودوالخرمالخغمنالتداليرهذهوإن،ذلك

أصحابهاأنشأهاالتيصسورتهاعلىجهتهاإلىتؤدىوكي،الكتبكفظلكيتئخذكانت

عليها.

"لسادالشصطري!سمى،الضخضاحالماءفيأبذاتراهالعنقطويلطائروهوالغيزارأابايكئىمدافئالكزجي(11

."عزر:لعربا

.256؟7رقمشيبةأبيابنمصنف!2)

جمعاسمالإبللأن،تصحيفأنهوالظاهرإبذ:4/263الآثارمعانيشرحوهوعنهالمنقولالأصلفي(3)

.الأخرىباسطايديهإحدىقابضاالإثلولعل!لفظهمنلهواحدلا

.4/632للطحاويالآثار،معاقثسرخانظر:(4)
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بال!لمبلم)الزشل

الكتابسلامةيضمنواكي،اتخذوهللحفظاخرسبيلأالحافظةالشدابيرهذهعلىزذ

الرواةعنايةفمن.بهوالرسوليالكتابحاملاختيارهوذلك،جهتهإلىالطريقفيوهو

إلم!بكيرابوكتبهالذيكالكتاب،حاملهاستمقديممنذيذكرونطفقواأنهمالكتبلتلك

الأنصارقي)1(،مالكبنأنشبهوأرسلالجهاد،إلىيستنفرهممكةوأهلنم!يلاملوك

باليمامةمعهوقنالوليدبنخالدإلىبكتابهالخذرىسعيدأباأرسلبكرأباأنوذكروا

الرسولاختيرلمعرفشا!أفيهماوخطزالكتابقذزعرفنانحنوإذا.(2)العراقإلىيسترهم

أللة!غتفا.زالخذرفيسعيدأبيأوأنسيىقذليالكبير،القدرهذاعلىبه

الصحابةزادبل،فقطالخفلعلىالصحابةزمنفيبالكتالبالرسولعمليفتصرولم

كثبعبيدةأباأنمثالهايضا،لهومتمتمالهشارخابالكتابالرسولمنفجعلوا،غمليفي

بنعوفبنسفيانبالكتابوأرسلبالشأم،للعسلمينالرومبتجميعيخبرهعمرإلى

لك؟بداعمافسفهلهتلنا،ماعلمعندهرجلآإليكبعثت"وقد:فيهعمرإلىوكتبمغقل،

هذافكأن،الرسولفجاوبه،فسألهعمرفعلوقد.(3)"أمينعندناوهو،عليمبذلكفإنه

كتابتها،ويخافصذكرها،يحشنلاالتيالحربأسرارمنعبيدةأبوقصدهالذيانيفتم

الضحف.ظهورمنلهاأوعىالرجالصدورفإنالنحو،هذاعلىالحالتكونوحين

،الإسلاممقةغيرعلىالرسوليكونأنيتحرجونيكونوالمأنهمعادتهمومن

تكونمقمهمبابنمنهمالثقةفإن،بمؤمنينليسواقوبمإلىالمكتوبكانإذاوخاصة

)فيح(معبهوسزخكتائا،إيلياءلأهلالعاصبنعمووكتبوقد،بغيرهالثقةمنأشذ

.396ص،السياسيةالوثانقةع!هجم(1)

.378ع،السياسيةالوثائقمجموعة(2؟

.571ع،للأزدي،الشامفتوح(31



معكتابابعثعبيدةأباإنبل.(1)أنتظركف!نيعلي؟عخل:لهوقال،مفتهمعلىنعرافب

للمسلمينالرومتجميعخبركلفيهيستأمنه،الخطاببنعمرإلىالنصارىمنلنبطي

ي!سلمأ2(،جعلهعاقلآ"حئىرآه-وقدعمريبرحفلم؟بالشا!

الكتب()حفظ

،كتابإلماكتابمنرسائلهمخاس!تساالكتاببالصحابةأد!حفظفييروىومما

التيالطويلةعثمانرسالةانتسخأنهأخبرهسهيلبنالمجيدعبدأن،سبرةأبيابنفعن

.(3)عكرمةمنانتسخها؟الموسمفيالمسلمينإلىبهاكتب

فيحفظونها،اصحابهاإنشائهافيبرعالتيلصحابةاكتبببعضيعجبونربماوكانوا

كانكتاتااخذت:قالنفيليبنسعدبنألثهعبدبنيزيدبنالحصينحدث،صدورهمفي

،شليمانولمنزمانفقرأته،بالمدائناليمانبنحذيفةبنسعدإلىبهكتبصزليابنشليمان

الحفنماهنا:والتعلم،(()بأحرفهالكتاتساقثم،تسيتهفمافتعلفته،أعجبنيقراوتهفلما

الواعي.التائم

العهودنسخعندهكانتالخطاببنعمرأنوالكتبالعهودحفظفييروىومما

بلعمر،الفاروقلهتلمنئرفاالكتبهذهحفظيكنولم.أ5)صندوقولءوالمواثيق

عليهم.تجمبأوللمسلمينتجبحقوقيمنتحويهلماكان

-""فبجحاءهعلباالمؤمنينأميزأنالطبريتاديخفيخروئمة،47هص،السياسيةالوثاثقمجموعة(1)

بأنه"فيخا"،المحققوفسر.الأنصاريكعببنقرظةقبلسيديهفيبكتابالتحتانيةالموحدةبالجيم

تصحبففلعله5/1711هامشوالملوكالرسلتارخانظر؟،معزبفادسي،لينجليعلىالسلطانرسول

ئفسه.بالاسماخررجلأوصاحبنا،وأنه

.271-621ع،للأزدي،الشامفتوح(2)

.4"7/(والملوكالرسلتاريخانظر:(31

.5/555والملوكالرسلتاريخ:انظر!4)

،42ع،السياسيةالوثائقمجموعة(5)
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اللحن(على)العقوبئ

خئمافياللحنعلىيعاقبونكانواانهمالكتابيالأدبمجالفيثراثهمومنذلك،

إليهفكتبمنه،حرفيفيفلجنعمر،إلىكتاتاكتبالحربنالحصينأنروي،الكتاب

للكاتب،تأديتابسوكا،القحنةجزا*عمرجعلكأنما،(1)"اهلوسكاتتك"قغغأنعمر

بعد.فيماأثرهظهروالأداءالكتابةفيكبيرلرقي!مه!يسأت-مراءلا-وهذا

،"...موسىأبو"من:الخطاببنعمرإلىكتبلأشعرياموسىلأييتتاكاأنورووا

فجعل؟(2"إعملكعنواعزئه،سوطاكائتكفاضربهذاكتابيأتاكذا1)).عمرإليهفكتب

شك.غيرمنمغلنهةعقوبةوهي.العملعنوالعزذ،بسوطغلطة:العقوبة

(ئبا!تكلاشؤونرجؤخباالم

فيالصحابةعنأخباراالكتابةضئعةفيأثفوقنبعفهـالكتابيرويقدثمة

الأذذ،علىالقلموضعكحديثمنها،شلئفينحن،والقلموالدواةالكتابةشؤون

عمرعنالكتبتئزيبوكخبر؟(3)ثابتبنزيدعن،للحاجةوأقفيىللالفليأذكرف!نة

عليه،الرملبإلقاءيكونالكتابوتتريب."الكتاب"تربوا:قالأنهوفيه،الخطاببن

الكتبدار،2/8الموصليجئر؟بنعثماذ،الفتحلأبيالخصائعم!،وانظر+،172-2/612والتبيينالبيان(1)

،هرةلقاا،المصرية

والكنية،الاسمللرجلكانورب!ا"؟قالقتيبةابنروىففدهذاومع،2/442للبلاذري،البلدانفتوح(21

كانواولذلك.هريرةوأ!ذر،وأبي،طالبوأبي،سفيانكأبيبها،إلايعرففلم؟الاسمعلىالكنيةفغلتمت

حرفيكلوحطاستما،صارتتكمالهاالكنيةلأن؟"سفيانابوبنو؟معاوية،إطالبابوبن"علي:يكتبون

ذلكتركثم،طالبأبو:قيلكئيحينفكأنه.الأفعالأوالإدواتمنحرلهتبجرهأوينصئهلمماالرفع

فثيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأببقتيحة،لابنالفرآن،كشكلثأويلواحذا"!الاسمانوجعل،كهيئته

هذهعلىكتبوهاإنأفهمهذاومعنى،القاهرة،التراثدارمكتبةصقر،أحمدالسيدونشرهشرحه،572!م

ولعل."ينطقون":يقلولم،(مل"يكخبون:قالقدتراهلاأالنحو،منمقتضاهاعلى-لابد-ينطقونهاالصورة

انفسهم.منيأمنونهأو،القديمالزمنفياللحنيأمنونكانواأنهم،نحوهعلىعقوبتهمثمذلكإجازتهم

.4/612الفريدالعقد:انظر!3)
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اكراببطرحالمكتوبلتجفيفوالآخرالمقاصسد،لنجحالتبركأحدهما:معنيانوفيه

.(1)عليه

بنعصرعنرويمانظيرعلىكانماالأخبارهذهمننقبلفإنناذلكومع

اليومعملتؤخروالاأنالدولعلىالقوة"إن:لكتابهوصئتهفيرا!شكتةدتةالخطاب

وأئهاتبدؤون،بأيهاتدروذفلا،الأعمالعليكمتذاءتجئمافعلتمإذافإنكملغد؟

.(2)"تأخذون

الإسلامصدرفيالعربعندالترسلوتاريخ،136-1/412الإداريةالتراتيب،ونحوههذافيانظر:(1)

.32ه-319ص

.018-2/179والملوكالرسلتاريخ(2)
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الضخانجئخثبيتافيأ121

والقضكاوالطول)الؤحدة،

منمرفيمارأيناكما،الأعظمسوادهافيواحدموضولحعلىالصحابةكتببنيت

الذيموضوعهاعلىالغايةفيتجتمعفإنهافيها،القولفصولاختلفتوإذا،الأمثلة

كتبامالأموالأمالقضاءأمالجهادأمالسياسةفيذلكاكانسوأله!،أجلهمنأنشئصئا

نفعتةأساسهافيالكتبأنالموضوعيةالؤحدةهذهفيوالسببسوأها.أمالإخوان

النهيأو،إليهالتوجيةأو،إنجازهيبتغيبعينهأميرإلىالكاتببهاتقصد،(1)فالنر

لمجشىإذ؟(2إغيرهمنأقلالقولوزخرفةفيهاالتفننومجال.قازبأوشابئماأو،عنه

يزيد؟أو،ينحرلهتأو،تنقمالمعنىأو،إليهالمرشلعلىالقوليشتبهأذالكتابةصاحب

كتابهفيذلكيفعليكادولا؟كتابهفيفأدخلهاالتشابيهأوالمجازاتإلىعمدهوإذا

التشبيهأوالمثليكونان!مالا،كتابئالمتلقيقئيإلىواطمأن،الفغةمكزأمنإنإلا

بعضوقوغرت!فيماوهذا،منهأحسنغليهعنهيعبرلا،لذاتهمقصوذاالاستعارةأو

صارتالتيتان!حملاتلك.الصحابةأنشأتهاالتيالكتبفيوالمحشناتالصورة

بعد.فيماالكئاببهعرفمذهئا

قلاوالقضر،الصحابةنثرمنالمكتوبالنوععلىغلهمب،كذلكالأمركانولما

لهذاتشفعقبلبناالمازةالكتبأمثلةإلىراجعةنظرةوانالقضر.إلىالناخالتوشما

الموضعهذافينقتصرسوفذلكومع،الموضعهدافيالمثالإعادةعنوتغني،وتؤيمده

الأصليعززماكلاهماإثباتفيفإنجذا؟قضرأوجدافطإل،الأصلعنخرجماعلى

عليه.ويدذ،ويقزه

الأدبموسوعة:فيلا"الأدبعنح!ه*373!ا"هقؤترروجركتبهالذيالفصلالأدبنفعيةفيانظر:(1)

الحميدعبدالدكتورأستاذناوتعليقوترجمةتقديم،الأدييوالئاريخوالنقدالأدب:الأولالجزءوالنفد،

.م9991القاهرة،للحقافةالأعلىالمجلس،52عول،شيحة

.98م،ضيفشوقيللدكنور،العريالنثرفيومذاهبهالفنانظر:(2)
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:ه؟ودحالكتا!فييظهرلمإذا-بآخذهفالحرفيقصيرها،أوالكتبموجزأما

لأن؟الروايةقبلمننقضايكونقدفيهالقضرفإنحذر؟علىيكون-أنهتط!اخوفاتحته

وأأدتا،أوكانقصة،فيهأوردهالذيللسياقيشهدالذيبالعثماهديكتفيالرواةبعض

وآخيره.أويهأو،اخيرهأوأوليالكتاببقيذعنصفخايضربثمن!تا،أوفققاأوسيرة

،الخطاببنوعمروقاصأبيبنسعدبينكتبمنمختعزأرواهفيمامثلآالطبريخذ

تطلبواولا"له!،عمر:إليهفكتب،المسلمينعلىاللهقتخ!بعمرإلىسعدكتبفقد

إليهفكتب.أيدينا"فبينوالأرأدركناها،شزبةهي"إنماسعد:إليهفكتب."ذلكغير

تحبعلولاجهاد،ومنزلهجر؟دارللمسلمينواتخذ،تشجعهمولامكانك"ق!عمر:

.(بحزا")1المسلمينوبينبين!ب

:البصرةبناءشأنفيغروأنبنعتبةإلىكخبأنهعمرعنأيضاالطبريتاريخوفي

.(2)"تفرقهمولاواحذا،موضغاللناس"اجمع

مغابمنهمادمامااخرها،منوإماأولهامنإماالانبتار،بهايطنكتبوتلكفهذا

الضيبعد()أمابلفظةولامنصوصة،بنهايؤولا،معروفةببدايةمحكومةتس!يلفهي

الإيجازبابفيالكتبهذهبأمثالنستشهدأنلنايصحلهلش!.الغرضفييشزععندها

وأوفى.أتمأخرىروأيةأمرهاسجليةعلىتققناأنإلا

وخئافافاتحةلهاأنمع،يكهـونماأوجزوجيزةك!تتاالصحهمابةكتبفينعدملاولكننا

دهاقينإلىعليككتابعدا،العاداه!عيقدكلماقيبضعهذامعوهي،بهيشعرماأو

الرحمنالله"بسسم:الجقلأعفابفيبالضلحمقراماهويهعليهقدموقدوأساورتها،قزو

وإفب،جاءنيقزومززبانأبرأزماهويهفإنبعد،أما،الهدىأتبعمنعلىسلالم،الرحيم

(3)
.عظ"رعيث

.13579والملوكالرسلتاريخ(1)

.3/195والملوكالرسلتاريخ(2)

.4/575والملوكالرسلتاري!(3)
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أما":أرضااللهعبدبنجريرإقطاعفيحنيف!بنعثمانإلىالخطاببنعمروكتاب

.(1)"شططولاؤكممقلا،يقوتهماقذزاللهعبدابنجريرفأقفيبعد،

-يفعلونرواثهأوهوكانوقلما-معقئاالطبريعليهوقفكتابأعج!تولكن

لأوجزوإنهمقثزطا:الطبريفيهقالالذي،البصرةأميرشعبةبنالمذيرةإلىعمركتاب

بعد،أما":وأقر،واستث،وعاتبفيها،غزلط،كيمأربع؟الناسمنأحدبهكتبكتاب

.(2)"والغخل،يدلثفيماإليهفسلمأميرا،موسىأبافبعثت،ميظع!ابنسباخنيقدفانه

ككتاب،الطويلهومافيهاإنبلقصازا،كفهاتكنلمالصحابةكتبأنخلا

إلىفصارألفاظهفيزادماوالتوكيدالتوثيقمنفيهلهنإن،ومعاويةغليبينالشهيرالقضية

.(3)أقربالطول

طويلأجقله،للأزدفي!الشام)فتوحفيطويلعبيدةأبيإلىعمرمنكتالبوثفة

وكأنهعليهاتعليقهثمهذا،كتابهفيإليهالوارليغبيدةأبيكتابمناجزاكأغمرنقل

(4)
.وره"

بنعثمانكتالبإطناتا؟وأطنتها،كينوأكثزهاطوا،الصحابةكتبأطوذأنبيد

نأعباكلابنأمروقد.قتلسنة،وثلاثينخمسدسنة،يستنصرهمالموسمأهلإلىعفان

.(5)عليهميفرأهوأن،السنةتلكفيبالناسلجج

تاربخ:!لأندلساإلىانتدبمنإلىعفان!بعثمانكتابأيضا:وانظر،ه3/89والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/552والملوكالرسل

.4/17والملوكالرسلتارلخ(2)

،45-5/53والملوكالرسلتاريخ:دانظره(3)

في:طولعفيهالعابنعمروالىلعصركتاتاأيضاوانظر:،183-182ص،للأزدي،الشامفتوحانظر:(4)

في:وثلاثينستسنةالكوفةاهلالىبهكتبتالمؤمنس!ألعائشةوكتابا،69-68/الكبيرهالطبفات

.474-4/472والملوكالرسلردخظ

.114-4"4/7والملوكالرسلتاريخفي،الكتابانظر:(5)
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جاوزتطآيافياإحثابعة!الكثيرةبالآياتفيهعثماناستشهاليط!يلىجققهوالكتاب

اللهكتابمىنقمقنفقدنفهميعهالكشابمتنفياما،المطلعفيهفيالفحى.سورمنالعشرلن

الخصومعلالر؟فيالئفصيلطربقةعلىكتابئبنىثم.كثيرةأضوىقراتيواقتبعحقالعغليم

وم!قطهاإتاهامفنذاثموقالوأ(،إمابأحخخهمعارضاوأفا(،و)إقاوق!لت(،ب)قالوا

إلىالافةيحيلالنورينذاالخليفةكأنطولا.الكتابطولفيزادماوهو،(وقلتب)أفا

هؤلاء)؟(.ولينبينهلتحكمالشبهةغبازعخهانفضأنبعدعقولها

،(2إالكئابةصشاعةأهلإلمماالكاتبيحيىبنالحهيدعبدكشادتا!فايدطولهفيوالكتاب

مثلده!غيوأ،الرسائلأطاتطمنأول"وهو:صاحبهشأن!أب!علودقالطالذىاوهو

الأشترإلىطالبارابنعلرسالةمنكانماإلااللهم!الأولىالقرونأهلقيتطويله

.(3)"المؤمنينأميرإلىيسبت!هاضختإذاهذا،عظيمةإداريةمطالب!اوهي،التخهمعيئ

عنالحديشتماأردناإذاولكتاأسلوبيهما،وبين،الكئابينغرضيبينفرقاهناكإننعم

نأاسشصحبناإذوخصوضا،الأمةإلىعثمانكتابإغفاليسعنافليس،الكتبفيالطول

صحته.فيمشكولثالنخعيالأشترإلىعليكهمتاب

الكئيب(صرعنا)

مختلفتمعناصرمنمبنيةنجدهافإنا،نفسهاالصحابةكتبداخلوانظرناوإذاهذا،

إالبسملة،:هيالعناصروهذهبعض،وتنقعربعفيى،فيفتزيد،كتابإلىكتابمن

وأماوالئشفد،ضلى؟دتةغق!هؤشقلؤ،النبيعلىوالصلاة،والتسليموالخفد،،الكتابوعنوان

*إةط+اخلاثم،ضالكتابغرثمبعد،

.114-4"4/7والملوكالرسلتاريخفيبطوله،الكتاب:انظر(1)

حسبنسعيدللدكتورالحميد،عبدنثرفيالشعرعناصر.!الحميدعبدكتابعلىالكلامتفصيلأنظر:(2)

الإسكن!رية!الوفاء،دار!لهصور،

.م9371القاهرةوالنشر،والترجمةالثأليفلجشة،1/02علىكردلمحمد،البيانامراء(3)
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)الب!دكملهمش(

منكثييىضدارةفيروايتهانقلتوقد،الإسلامكئبفيأصلفهي،البسملةأقا

الكتب.فلأصنافالعرفيبنامضىماعلىالصحابةكتب

وكيفالكئب،فيللبسملةيؤرخنادرخبرالكبير)1(سعدابنطبقاتوفي

اللهرسولكان:قالالشعبيفعننكتبهابمالتيالمعروفةالإسلامئةاه!غيصإلىانتهت

1ز!برأ!الو:عليهنزلتحتى"اللهم"باسمك:قريشلتكتبكمايكتبمحتمالتةغق!هؤشلؤ

قلي!:عليهنزلتحتى"الثه"بسم:فكتب،.إ41أهود:(مخبرنهاقمقشمفآدتو!صىلميبها

عليه:نزلتحتى"الرحمنالده"بسم:فكتب،111.الإسراء:1(ألرخمنآدتموأأوالتةآدكوأ

الرحمناللهبسم"؟فكتب،13":النملأ(ألقحيوألزخمقألئهو!شبؤإتهشتتصقبجنه!لإ!

.(2)لمالرحيما

العهودكتبفيإلابالبسملةتبداتكنلمأنهاالصحابةكتبفيفالأغلبذلكومع

هذهأنهذافيالسببولعلبها،مبدوءةتكونانعليهايغلبفهي؟المكتوبةوالوصايا

قديمأثروهذا،اولهافيكالبزكةالبسملةفتكون،والمداولةلإخراجواللقزضعزضةالكئب

معغقبهؤل!د!ص!أدقةالنبيعقذهالذيالضلحكتابفيرأيناه،الكتبهدهأمثا!فيالجاهليةمنذ

عتمالتةغقئهؤلممفؤاللهرسولوضعهالذيالمدينةدستورفائحةفيورأيناه،(3)الحديبيةيومالمشركين

تمفلعلىمصوغةكتئاكانتتلكأنأيضاالأسبابمنولعل.(4)الميمونةالهجرةبعد

بشارالدكتوروأخرجهوجدهوقد!فقدانهظنالصغبر،الطبقات:ه!سأآخرالطبفاتفيكتابسعدلابن(1)

الغربدارجول،زاهدومحمدمعروفعوادبشارثحقيق،8ع،الكتابمقدمةانظر:.معروفعواد

الكبير،انهعلى""الطبقاتفيهدكرموضعكلفيننصجعلناماوهذا،م02آ1/9!،تمنس،الاسلامي

هذا.أنهظانيظنلئلا

.1/277الكبيرالطهمقات(2)

.2/317هشعاملابن،النبويةالسيرةفيخبره:أنظر(3)

.46-57ع،اللهحميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعة:فيالفاتحالعظيمالكتابهذا:أنظر(4)

358



وقدحينئدبأسفلاأجفانها،فيالسيوثتواغمدت،الحربنارانثلفأتث!يحوسكينه

.وحدودهأركانهواسهميفاءعناصرهفيالتوشعمنالكتابإلىوالأبصارالأفئدةاتجهت

)العنوان(

الكتب،جلفيبعناوينهاالكتبيبدؤونكانوافإنهمالبسملةعنقذمناماوسمولا

مبتدأةتكونأنيقشضيالسياقفإنبعد(،ب)أمامبدوءةإليناتضقلاقيالكتبتلكحثى

غالما.فبلهابالعنوان

،فلأنإلىفلالخمن:الكاتبقولهوالقديمةالكتبفي(1)بالعنوانوالمقصود

هوبالعنوالنمقصودهمأنعلىوالدليل،(2)اللامأوإلى:بالحرفين،لفلانفلالنمأومن

طومازاإليه"فدفعالخبر:وفي.طالبأبيبنعليإلىمعاويةبعثهكتالبفيجاءماهذا،

.(3)"يئلعإلىمعاويةمن:عنوائنهمختوقا،

بهعنايتهمعلىيدلومما،فيهماونسبةتوثيقهالكتابفيالعنوانذكرمنوالغاية

بنعياضإلىالوليدبنخالدمنإغاثةكتابففيمختصزا،ذكروهولويتركونهلاأفهم

اسميكتبإنخشيوكأنه.(4)"ديلاإتاك،عيافسإلىخاللي"من:إليهخالدكتب،غخ

اتدد.عياضافيفوتالوقتايدركهأنأبويهما

التغلبيةشهاببنالأخنس!كقول،الصحابةغهدقبلمنالفديمالشعرفيذكرللعنوأن(11

كائهمبالخطقيالعبوأنرقشكمامنازلعوفيبنحالانلابحة

وعنؤئ!ه،كغئؤته:وعتنهغنايعئهاليهتاتغن:"داعننالعربلسانفيجاءوقد،2"أص،المفضليات:انظر

أبدلوا،عئؤتتهإذاتغيتةوغنيتهتغنيتاالكتاتغخئت:اللحيايىوقال.المغنىمنمشتقواحد،بهعنى!غئؤئئه

قلبتالنوناتكثرتفلما،نعناوأصله،ناجيضيهمناليهتالبئتعنلأنهعئواناوشمي،ياءالنوناتإحدىمن

.النونمنوأظهراخفلأنهلاماالنونجعلالكتابعفوانقالومنواؤأ،إحداها

،6/22الكبيروالطبقات،4/532والملوكالرسلتاريخ:مثلآاللامأمثلةمنوانظر،متكاثرة"إلى"أمثلة(2)

3/288.

4/444والملوكالرسلتاديخيلا()

.3/377والملوكالريسلتاريخ(لما
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المرشليكونأنلاإأولا،المزليلبالكاتبالعنوانيستهلونكانواانهموالأصل

يستفثحونكانوافإنهمأميزا)3(،أو(2)خليفةأوكاننبيا)1!،الشأنعظيتمالكتابإليه

باسمائهم.

شأنغنهغدانأبذا،بالمزليلي!بدأأنهفرأىالمسألةهذهفيفتشددعمرابناقا

بهذاإليهكتبواإذايخفماتهيوصيوكان.رتبتهارتفعتأوليمئه،كبرتاو،اليهالمرشلي

إليه؟فيشازيذكرأنحر؟،9نادقديمنقد؟رأيعمرابنمنفهذا.فيهمويوكدهالأمر،

ابنعننافععنروىسعدابن-أنالنوادر!منالطبقاتفيماأكثز-وماالطبقاتففي

هذهعلىتعقيئانافعقال."بأنفسكمفابدؤوأإلمطكتبتم"إذا:لغفمانهيقولكانأنهعصر

.(4)هقئقبأحديبدألمكتصتإذاوكان:الرواية

وأخمئ!عمر،ابنتلحيذ-ونافعاض!يأنافععنسعدابنرواهاأخرىروأيهوفي

إذابأنفسهميبدؤواأنيأمرهمبخيبرمملوكيهإلىيكتبعمرابن"كان:قال-بهالناس!

فأوجبهالتواضعفيهرأىلعلهعمر؟ابنلهيهتمكانمماأمرإذنفهذا"أه(.إليهكتبوا

مفرانبنميمونروى،أبيهالفاروقمححتىبمقتضاهيعملوكان.ومواليهنفسهعلى

بنعمرإلىعمربناللهعبد"من:كتبأبيهإلىكتبإذاعمربنأللهعبدكان:قال

.16)"الخطاب

.61هعس،السياسيةالوثائقمجموعة:في!النبيإلىالوليدبنخالدكئابمثلاانظر:(1)

،للبخاريالمفرد،الأدبفي:انظره،معاويةقد!حيث،معاويةإلىثابتبنلزيدكتاتامثلآانظر:(2)

.383ص

افتثحفقدصحابحا؟ليسوهويزيد،بناللهعبدالأميرإلىالصحاييلمحردبنسليمانكتابمثلانظر:(3)

شأثا.المسلمينعندمنهأقلوهو،5/593والملوكالرسلتاريخانظر:الأمير،باسمالكتاب

.4/421الكبيرالطبقات:انظر!4)

.4/241والملوكالرسلناريختاري!(5)

.4/431الكبيرالطبقات(6)
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عبدوبينبينهبالإثمفسعىعمرأبنطريفةمنذلكغاظهالوشاةبعضولعل

ولاكلايبدئه،لمهذادأيهعنديزللماعمرابنوكان،خلافتهفيمروانبنالمطك

عجدإلىكتبعمربنالفهعبدأنبلغني:قالمرزوقيأبيبنحبيمبكافعنعظ،تزحؤح

فقال،"مروانبنالملكعبدإلىعمربنالدهعبد"من:خليفةيومئموهو،مروأنالملك

الرحمنعبدأببمنهذاإن:الملكعبدفقال.اسمكقبلباسهممهبدأ:الملكعبدحولمن

كثيرإ)1(.

إنسانكتب:قالمحهدعنعونابنفعن.دلالتانلهغمرابنعناخرخلإوثمة

دلالته.(2إ"لههواللهاستمإن؟قة:فقال"لفلانالرحيمالرحمنالله"بسمعمر:ابنعند

أماهذأ،منخروخاب)من(البدأيةفيوأن،إليهالمكتوبتقديمكيرهيكونأدطالأولى

العنوانفيواجبةورآها،باللامإليهالمكتوبإلىالتعديةكيرهيكودطفأنالأخرىدلالته

.الشأنهذافيعمرابنعنرويللذي؟أقربالأولىوالدلالةبإلى،

ألىيكتهمبأنأرادعمرابنأذ)ال!وزراء(كتابه!االجفشيارينقلهماغ!بتائعدلاومما

بناللهعبدمنسفيانأبيبنمعاوية"إلىفكثب:،عليهاستجمع!لحاجطفيمعاوية

(3).
لمولكنهم،كذلكلنفسهيبدأأنأرأدعهممرابنأنزؤؤاالبهتابهذافيلهحتى.عمر

كتبقفإدتةغح!عمرابنأننافععن،للبيهقيالكبى()السننففيعنه،ثتؤهحتىبهيزالوا

بناللهعبدمنمعاوية"إلىكتب:حتىبهيزالوافلم،بنفسهيبدأأنفأراد،معاويةإلىمرة

عليه.حملالذيالتقديمهذامعحتىولهبهعلىفهو.(أ)رمع

.431/الكببر(الطبقاث(1)

.4/151الكبيرالطبقات(2)

.52ص،للجهشياري،لكتابواراءالوقكتاب(3)

.01/013البيهقيدمحنن:انظر(4)



مشروفا،أوكانشريفاأحد!اإلىكتبهمتإذاكانتالعربأناتجفمثميارفينقلكذلك

إلىكتبالحضرميئبنالعلاءأنحكيوقد:قالثم.إليهالمكتوبإلىبنفسهالكاتمببدأ

علىعامقهوكان،"الثهرسولمحمدإلىالحضرميبنالعلاء"منص!تمالتةغقيهؤل!صلؤ:أددهرسول

يكتبأنعمربناللهعبدفأراد،معاويةأيامإلىالأمرجرىذلكوكل:قال.البحرين

.(عمر)1ابنعنالسابقةالروايةفذكر؟إليه

ثابت؟غيربإطلاقهالحكمنإف-(2)أ!سكتمالتتمارالحضرميبنالعلاءعنصحوإنفهذا

النبياسمبذكربدأعتمانتةغقئهؤلمهملؤالنجيإلىكتبإذاكانقنالصحابةمنوجدنافقد

كعب:بنفبلحارثأرمنالوليدبنخالدككتابوتبجيلآ،لهتعظيئماع!1لتةغقيهؤسملى

يبالغأرادحينالخطاببنعمرإنبلالوليد")3(،بنخالدمن،اللهرسولالنبي"لمحمد

،(4أ"المؤمنيناميرعمراللهعبدمنثابتبن"لزيد:إليهكتبثابهمتيبنزيدتكريمفي

الثه"لعبد:وكتب،بهفبدأمعاويةإلىكتبنفشهثاب!تبنزيدأنزيدبنخارجةوعن

معا!لة(15(.

النبيعصرلدنمنالصحابةلدىالكتابةأصولمنقدي!ااصلآالأمرهذافيكون

همفالصحابةكلوعلى.الجهشياريقالكمامعاويةزمنفيابتداؤهوليسعتلىلتةغقئهؤ!مئلض،

.أتاهقنوأولم،ابتدامجهأصحاب

كتاتاكتبقنمنهمأذالكتابةفنتاريخفيالصحابةعنيروىماأطرفومن

-وكانسفيمانأبيبنمعاويةوهو،كاتبهنفسفيلحاجة،فحسبعنوانإلافميهس!يل

.2عه،للجهشياري،والكتابالوزراءكتاب(1)

.1/013"للبيهقي،الكبرىالسنن:فيمنقطعبإشادخبرهانظر:(2)

.61عه،السياسيةالوثاثقمجموعة(3)

،415ع،السياسبةالوثائقمجموعة(4)

.6/22الكببرالطبقات(5)
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متهم!شلمنالثالثالشهركانلماأنهالطبريروىفقد-العربدواهيمنداهيةمعاوية

عنوانه:مختوقا،طوماراإليهفدفع...!سبعبنيمنبرجليمعاوية"دعاصفر،فين!ثع

بمااوصاهثمالطومار،أسفلفاقبفع!المدينةدخلتإذا:فقال.عليإلىمعاويةمن

المدينةدخلافلما،لغزتهالأولربيهمعفيالمديشةفقدماوخرجا،عليرسوذوسركل،يقول

علمواوقدمنازلهمإلىفتفرقواإليهينظرونالناس!وخرج،أمرهكماالطوماريصه!بعلارفع

فلمفففخاتمهالطومار،إليهفدفععلي،علىيدخلحتىومضىمعزض،معاويةأن

آمنةالرسلإننعم:قالأنا؟آمن:قال؟وراءكما:للرسولفقال،كتابةجوفهفييجد

خيطمن:قالثن؟:قالبالقؤد.إلايرضونلاقوقاتركتأنيورأئي:قال.تقتللا

تف!يهمك")1(.

منالكتابعلىيكتبقدالعنوانأنبفائد؟،الكئابهذاقصةمننخرجونحن

كتابهيكونأنمعاويةارادلقد.اهن!رهلاعلىنكتبالتيكتبنافياليومنصنعمثلماخارجه

أنهفيعلموأ،فيهنفسهتقديمالناس!ليرىخارحمنالعنوانهذأيكونوأن،فقطبعنوالب

فرآهعليعلىبالكتابلومه!ررلادخل)ذاثم،ممناوئهشكلاوأنه،عينبخلافةراضيىغلي

لعلي،معاويةمناوإيعاليتهلىيذاالكتابفيأنالناسولنمنحيثمنوأغضبهغاظهفارغا

بل،اسئغلالا!ئإالعنواناستغلقدمعاويةيكونوبذاشيء.ذلكمنالكتابفيوليس

القديم.العصرفيالكتابةتاريخفيالعنوأناستغلمنخيولعله

نأهذاالعنوانمنإلاالفارغلكتابهاختارأنه،حيلتهومن،معاويةتدبيرومن

منهيقطعلمكاملذرالحغرضهاالتيالكبيرةالورقةهووالطومار:طومازا.يكون

*21)
منالكبيرالعد!الكتابيرىأن:أمرينالاختيارهذامنمعاويةابتغىوقد.سيء

.4/444!الملوكالرسلتالي!(1)

.م1/9391ط،االلالمكئبة،49!ر،الكرديطاهرلمحمد،وآدابهالربيالخطتاريخانظر:(2)
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كلاقاالكبيرالكتابهذافيأنالناسقهؤلاءيظنوأن.عيئهويذيعفئشتهؤالناس

الشتاثفيهمفيقعفيه،نسخماتخمينفيبسهبممنهمراءكلفيهضرتطويلآ،كثيزا

والفقط.

تاريخفيابتدعوهالذيالصحابةجديدثنسفيانأبيبنمعاويةصنعهالذيوهذا

الكتابة.فن

ولملوصالإ(لملعهودجؤ)لملعذفىن

عنوانهاأن،الكتببقيةالبناءفيالوصاياوكتبالعهودكتببهخالفتوما،ذلك

البسملة:بعدمصرعأهلالعابنعمروصلحكعنوان"هذا"،بكلمةيبدأالغالبفي

بنخالدعهدوعنوأن،(1)"...ذامألامنمصرعاهلالعابنعصروأعطىماالاهإ

لزاذالوليدبنخالدمنكتابهذا.الرحيمالرحمنالله"بسم:العج!مبعضإلىالوليد

وصيةفيوكالعنوان؟(2)"...الجزيةوعليكم،الذمةلكم:نسطونابنومهملوبا،بهيشبن

.(3)"..مسعود.بناللهعبدبهأومىما"هذامسعود:بناللهسكبل

بعفيعيدونقدأنهم،النوعينهذينفيواستقلالهالعنوانتمييزعلىيدلومما

في"أعطى"لفظةكتكرار؟أخرىمزةالكتابأولفيالعنوانفيالواردةالألفاظ

ما"هذا:فيهكتبحيثإيلياء،لأهلالخطاببنعمركتبهالذيالأمانكئاب

لأنفسهمأمائاأصكلطاهم:الأمانمنإيلياءأهلالمؤمنينأميرعمرالثهعبدأعطى

كلمةمكرراكتبإذالبحرينأهلالحضرميئبنالعلاءوكمصالحة.(4)"...وأموالهم

أنعلىصالخهم:البحرينأهلالحضرميئبنالعلاءعليهصالحما"هذا:""الصلح

،1/9،1والملوكالرسلتاريخ!1)

.3/368والملوكالرسلتاريخ(2)

.1(3/6الكبيرالطبقات(3)

!6"3/9والملوكالرسلتادي!!41



الحسن:لابنهطالبأبطبنعليوكوصية،(1)"...رمتلاويقاسمونا،العمليكفونا

شريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنيشهدأنهأوصى:طالبابيبنعليأوصىما"هذا

.(2)"...له

النبي(علىوالصلاةوالحمد،)التسليم،

غوخ!،اللهحمدواأو،المكاتبعلىسفموأالعنوانكتابةمنالممحابةفرغإذاحتى

كتابهممنالغرضإلىفتخلصواكلهذلكتركواأوعتمالتةغقيهؤكم!،الثهرسولعلىصلؤااو

غيرها.منخوضاالكتابفيخاضواأوبعد(،)أماب

يكنلمالنشأةإسلاميئوهو،ؤفم!لؤه!قغةتدىلعالنبيمنذالكتبفيقديمفهوالسلامأما

فيروىقدسعدابنلأنعليها؟لنحكمكتهمهمتبلغنالملوحتىبه،عهدللجاهليين

بعد،"أما:عمروبنوسروالتيوبميربديلإلىكتبعحتمالتةغليهؤلمكل!زأدلهرسولأن()الطبقات

الزقعةفي:)أيالسلاما!يفيكتب"وإ:بعذهسعرابققال،الكتاب"...بإئكمثمالمفمإني

.(2)"تميهإلئهلأئمينزلأنقبلإليهمبهاكتبلأنه؟(الفاتحةأو

الكتبفينبوئةه!شوتلك،بعدهبالحمددائ!اقريتايكونأنالسلامويكاد

عنوانه:بعدفيةكتبالذيعتمالتةغقيهؤلمدكالنبيإلىالوليدبنخالدكتابومثاله،(1)اضيأ

هو،إلاإلهلاالذيالفهإليكأحمدفإني،وبركاتهاللهورحمةالفهرسولياعليك"السلام

.(5)"...دعبأما

.9هصر،للتلاذري،البلدانفتوح(1)

.5/471والملوكالرسلناريخ(2)

.1/235الكبيرالطبقات(3)

النبوةلعهذفيالسياسيةالوثائقمجموعة:فيوالقبائلالملوكإلى!النبيبهاابتعثالتيالكتبانظر:(4)

بعدها.وما،99ص،الراشدةوالخلافة

.661-61هعس،اللهحميدلمحمد!السياسيةالوثائقمجموعة(5)
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صحتمالقةغقهؤسهمفؤ.النبيلمفامتعظيتما،والبركةبالرحمةالدعاءمتضمنتامسلالمفهذا

فحسبالسلامكلمةعلىمقتجزامختقهزا،الأغلبالأعمفييأتيسلاقهمأنعلى

فإني،عليكمسلام...":والمسلمينالمؤهمنينمنالشامبأرضقنإلىنفسهخالدككتاب

،(2)رعاشأهلإلىا"فطاببنعمركتابومثله،(1)"وهإلاإلهلاالذيالدهإليكمأحمد

منوغيرها،(4)عقبةبنالوليدإلىعفانبنعثمانوكتاب،(3)مقرنبنالنعمانإلىوكتابه

.(5)الكتب

كتابينمنهرأينافقد،مسلمينوغيرمسلمينقويمبينمشتركاالسلامكانإناما

كتاييتتغهمنإلى،اللهرسولخليفةبكرأبي"من:فيهكتببكرلأبياحدهما،للصحابة

يرجعولم،الهدىأتبعمنعلىلمسلا!عنهرجعأوإسلامهعلىأقام،وخاضةعامةمنهذا

فيهذاوكان.(6)"وهإلاإلهلاالذيالثهإليكمأحمدفإني،والعمىالضلالةإلىالهدىبعد

المسلمينبغيرمختضاليسالهدىباتباعالمقترنالسلامأنعلىالدلالةوفيه،الزدةحرب

عليكقابوالثاني.كذلكالزأةعليهيخافممنالمسلمينبعضيشملقدبلوحذهم،

وعلىعليكم"سلام:والمرتدينوالنصارىوالمسلمينالمؤمنينمنكتابهعليهي!قزأمنإلى

منيكنوأاللهبعهدوأوفىالموتبعدوالبعثوكتابهورسولهبالثهوآمنالهدىاتبعمن

كهمتابه،فياللهيحمدولم،الصيغةمنبهايليقبمافئمكلعلىفسسلم!(7)"...دعبأما،الخائنين

لتبهم.فيبالحمدالسلامفيهايقترنلاالتيالمراتنادرمنوهذا

.71عللأزدي،،الشامفتوح(1)

.882-1/927زنجويهلابن،لأموالاكتاب(2)

1/511والملوكالرسلئاريخ(3)

.971ص،السياسيةالوثائقمجموعة(4)

.5/67الكبير،الطبقاتمثلأ،انظر(5)

.3/052،والملوكالرسلتاريخ(6)

.5/261والملوكالرسلتاريخ(7)



إلىعمركتابأما.تسليمغيرمنالكتبمنوجدناهفيمافريذاالحمديأتيوأ

لتغريرواواتاكإلينا،إحسانهعلىدلهالح!د"عمر:بقولمبدوءاالمروك!لمالعا!سابنع!رو

مقدمةإنبل،للكتابمقدمةليكونحمذاليسف!نه،(1)"المسلمينمنبأحدأوبنفسك

المقدمة.بعدالكتابمتناولهوإنجالحمدوهذأ!الراويأسقطهاالكتاب

أبنالحافظقال،الكتابفي!ألتةغقهؤلمهملزبالنبياقتداءجاءالحيدهذالمثل!!اغفالهم

كتتهوغقيهأدشلأئمجمعتوقدلحمد،باالمراسلاتبابتداءالعزفيةولاالشرعيةالعادوتحير!"خخر:

أنهالواضحومن،(2)"بالسملةبلبالحمد،البداءةمنهاشي؟فييقعفلم،وغيرهمالملوكإلى

.بغيرهمقترنغيرالكتاباواطفيفريذاالحمديقصد

النبيعلىالصلاةزادمناوذكانالرشيدهارونانالكتابةتاريخفيئروىومما

تزديتغريلابن(الزاهرة)النجومفيوجدتوقد.(3)الكتبأوائلفيصحئمالئةغلهؤلمم!

مصر،علىعبادةبنسهدبنقيسبتوليةكتابهفيذلكصنععلياهـأن874سنةالمتوفى

وأصليهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمأحمدفإني،عليكمسلالم..."النحو:هذاعلى

الطبريروايةفيالنبيعلىالصلاةزيادةأجدولم،(4)،دعبأماص!تمالتةغليهؤشلؤ،رسولهعلى

،الطبريروايةنقدمأنناإلاآخر.كتالبمننقلها()النجومصاحبفلعل؟(5)للكتاب

لثيءلنايظهرأنإلى،(6)التاسعالقرنفيالمتوفىبرديتغريابنروايةعلى،المتقدموهو

.الزيادةهذهامرفيأضرىروايةأوجديد

.5/64الكببرالطبقات(1)

الشافعيالعسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضلأيللحافظ،البخاريصحيحشرحالباريلهتح(21

.41"/اللكتاني،الإداريةالتراتيب:انظر:وانظرهـ،137؟بيروث،المعرفةدار،8/522

ء531/هري!ألالابن،الكاملانظر:(3)

دار1/97الأتابكيالمحاسنأبيالدينجمال"برديثغريلابن،والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالشجوم(1)

هـ.ا348/طا،القاهرة،المصريةالكتب

.4/485والملوكالرسلتاريخانظر:(5)

هـ.874سنةبرديتغريابنثوفي(6)



الوصالإ(في)التشف

نأ،ةص!اخالمكتوبةالوصاياعنالأخبارمنالظاهرأنإلىأسيرأنبىيجدروههنا

الخطاببنعمرأنعروةبنهشامعنسعدابنروىفقداركانها،منركتاكانالششفد

الشهادةفكأنمب(2)وصيتهفييتشقدلمعفانبنعثمالطأنوعنه.(1)وصيتهفييتشقدلم

أبيبنعليوصتةكتالبفيدكرهاذلكعلىآية.عندهمالوصيةعناصرمنعنصزاكانت

.12)أ!عكتةدتةطالب

)أمابعد(

إلىحاجةفيولسنا،كتبهمعنيتخلفيكدلمالذيالأصلفهيبعد()أماأما

بثبوتيقطغالبابهذافيالكتبفمواهدمنسلفماإلىغؤدافإن؟عليهالمثالضرب

ويصدقه.وب!قرهالحكمهذا

غالتا.الصدقةأوالعهودكتببعضفيواقعفهوبعد()افافيهتتخقفوما

بيانالمقصودبل،الناسمنأحليإلىالمكاتبةبهاالمقصودفليسالفمذقةكتبفأفا

بعينه،موضولحفيالمؤلفةاللاحقبمعناهاالكتهمتأشبهث،الفريضةفيتعالىأدلهدين

مثالفمن.المستققةالأغراضفيالكتبووضعللتأليفالبداياتهذهنسسحلهناولعلنا

وعشرينأربغفي.الرحيمالرحمنالفه"بسم:الخطاببنعمركتابتلكالصدقةكتب

بهيخاطبلمئعليميمتنكأنه،(()خلإ!،..ساةخمسبىكلفيالغئم،فدوفها،الإبلمن

.بعدهسيأتيومنعمر،عهدفيمنهمعاشقنكلها،للامههوبل،بعيظمخاطب

،3/331الكبيرالطبقات(1)

.3/57الكبيرالطبقات(2)

.5/471والملوكالرسلتاريخانظر:بم3)

عبدفؤادمححدأحاديثهوخرجورقمهصححه،22؟-1/192الأصبحيألسبنمالكللإمامالموطأ،(4)

.القاهرة،الحديهـثدار،الساقي

368



وهيالأجناد)1(،أمراءإلىبكرأرافكعهودالعهود،كتببعفسعنتخلفهاوأقا

أحد،إلىمرستةليستكأنهاالميك،أوالخليفةعنالصادرةالتوليةب!راسيمشبيهة

إلمطبحرأبيعهدوصورةأكحر،لاالناسمنفلانبتوليةالخليفةبأمر)إعلالم(هيلىانما

بنلفلالخعتمالتةغقيهؤلم!لؤالثهرسولخليفةبكيرابيمنعهد"هذا:كانتالأمراءاولئك

استعهماضبكيرأباكأن،إلخ"...أدئهيثقيئأنإليهوغهذ.الإسلامعنرجعمنلقتالبعثه

."إليهداوغهذةقولهفيبعد()اماعنالاستئنافيةبالواو

وهمنادر،بلقليلمنهابعد()اماإسقاطفإنالكتبمنالنوعينهذينغيروفي

والتنبيهوالتخلصالفصلمعنىفيبمقامهايقومماموضقهايضعونالحالهذهمثلفي

.(2)آلثمبكرا!أبعفكتبفيللتنبيهالتي)ألا(كلفظةالكتابغرضأبتداءإلى

يسقطونهالاالرواةيكادالكتبجيعفيظاهرةملتزمةبعد()أمافإنذلكعداوما

كطلععلىبهانو!لديكأنهم،المقذمةمنوغيزهاوالتسليتموالعنوانالبسملةأسقهمطواوإن

بمالكتابيوردونثم"...بعد"أقا:فلالخإلىفلانوكتب:يقولونفتراهم،الكاتببغية

روايتهم.منقبلهاالمقدماتحذفإلىإشارة

بعد()تكراراما

هووالمفذمة،العنوانمنالتخفعسغيوآخرأستعمال(؟دب)أمافيوللصحابة

واحد،كتابفيمر؟ز!غيكررونهاقدفتراهم،الكتبلهنصولوتمييزالفقربينالفصل

وقدلإجلائهسم)3(،رعاشيىأهلإلىكئابهفيموتينفكررهاالخطاببنعمرذلكفعل

أحمدفإني،عليكمسلألم...":فيه،مراتثلاثفيهكررهاكتاتاقبلإليهمكتبكان

بعد،ارتددتمثممسلمودنأنكمزعمتمفإنكمبعد،أفاهو،إلاإلهلاالذيالثهإليكم

.052يلا/والملوكالرسلتاريخ(1)

.743عس،السياسيةالوثائقومجموعة،17ع،للواقدي،الردة:فيأسدبنيعامةإلىكتابه:انظر(2)

.91لم-931ع،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(3)



يكونانيعتذدكتبيغلىفإنبعذ،أفا...ارتداليهيضزهلاويصلحمنكميتبمنو)نه

نص!منكميأخذتغلىأمرتفقدبعذ،أما...عليهوعذبهلإسلاماعلىمنكمأحذاأكزة

."أا("..الأرضمنعملتمما

وفي،(2)بديلإلىكتابهفي!1لفةسكقنهؤسملؤالنبيئصتغهكريمنبويمأثرالتكراروهذا

اليهود)4(.منتجئتةبنيإلىكتابهوفي،(3)رخقأهلإلىكتابه

عهدمنذالكتبفصولطبينللتمييزممرركانتالكلمةهذهأنعلىالدليلومن

"رأيت:لقاغروةبنمهشاعنالفقزد(الأدب)فيالبخارىرواهمامحتمالتةغقيهؤكملؤ،النبي

يأ:وقصة.(5)"دعباما:قالقصةانقضتكلماع!ألتةغقيلىؤلم!لؤ،النبيرسائلمنرسائل

متصلة.معانيأو،معنى

يزيدونفلابلفنهيها،يلتزمونهاكانوا،الكتبفيالكلمةهذهيلتزمونكانواومثلما

.(6)المواضعجميعفيمطلقحكئمهذا،ينقصونولا

)الخاتمئ(

قنفمنهمختموا؟كتبهمفيالغزضمنإليهقصدواماإلىالصحابةانتهىإذاحتى

لسلاموا":آخرهالذيطالتةغقليؤلمملالثهرسولإلىخالدككتاب،وحذهبالتسليميختمكان

.(7)إالفهرسوذياعليك

.828-1/279زنجويهلابن،الأموالكشاب(1)

.1/235الكبيرالطبفاتانظر:(2)

.1/238الكبيرالطبقاتانظر:(3)

.1/239الكبيرالطبقاتانظر:(4)

.383ص،للبخاريالمفرد،الأدب(5)

في:المسألةتفصيلانظر:،قبله"أفا"دونوحدهالظرفعلىالمتأخرينبعفولاقتصاريشتدولاحجةولا(6)

.421-1/141للكشاني،الإداريةالترائيب

وكتاتا،5/99والملوكالرسلتاريخ:فيلمعاويةكتائامثلهوانظر:،661صالسباسية،الوثائقمجموعة(7)

.5/99نفسهالكتابفيالعاصبنلعمروآخر
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خاتمةفيضزدبنسلي!نكقول،السلامقبلايةكئابهاخزيجعلكانقنومنهم

يشفعونوقد.(1)"عليكوالسلامالمصير،دماليكأنبخالهماليكتوكلناعليلظ"رتنا:كتابه

بالشامالمسلمينإلىكئهابهمقطعفيالوليدبنخالدكفول،الخاتمةفيقبلهبالدعاءالسلاتم

ورزقنا،الإسلامعلىوإياكموثتتنا،بالإيمانوإياكمالثه"غضقنا:إليهمبمسيرهيخبرهم

فيغبيدةلأبيبكيرأبيكدعاءأو،(2)"عليكموالسلام،المجاهدينثوأبن!حوإياكم

،13)"وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلامالرشاد،سبيلوبكبناألله"أراد:إليهكتابهآخر

بالموسم:عليهملصمرأالم!سلمينإلىبعثهالذيالأطولكتابهفيعفانبنعثمانكدعاءأو

ويكزهالخير،علىالأمةهذهقلوبيؤلفوأن،ولكملييغفرأنغ!ح!اللهأسألط"وانا

.(4)"والمسلمونالمؤمنونأيهاوبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،الفسقإليها

فيطالبأبيبنعليكتبكالذيشيتا،بعدهايجعللابآيةيحتمكانمنومنهم

.15)"ازيصنبالدهوكفى،وبينهبينناالدةوجعفنا،عليهاسشعنا...":كتبهبعضآخر

كدعاء،الكتبقدييمنادرمنوهذا،فقطبدعا؟كتاتجهمالصحابةبعف!يخئموقد

كلمكيدةوالمؤمنينوإياكالله"كفانا:إليهمنهكتابآخرفيالخطاببنلعمرعبيدةأبي

لهموجعليسيرا،وفتخاعزيزا،نمزادينهأهلالثهونصرحاسد،كلوخشذ!ائد،

يكافئهكأنهأيضا،الكتاباخرفيبالدعاءعليهعمرور)نصيرالما)6(.سملطائالدئهمن

إنكاللهمءلقيتهمأنتإذا"فقل:بقولهإياهيعلمه،منهوأحمع!ن،منهأطولدعاءبدعائه

.5/593والملوكالرسلتادي!(1)

.17ص،للأزدقي،الشامفتوح(2)

.393ع،السياسيةالوثائقمجموعة(3)

.4/114والملوكالرسلئاريخانظر:(4)

النساء"."سورةلهنوالأربعونالخامسةهيوالآية،621/هوالملوكالرسلتاريخ(5)

.261ص،للأزدي،الشامفتوح(6)
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ققخهم)1(،وأظهر،نصرهمفتولماللهئموحديثا،قدي!الأوليائكوالمعر،لدينكالناصر

إنك،برحمتكم!نعوالدافغ،لهمالصانغوكنعنها،فيعجزواأنفسهمإلىمجفهمولا

.12أ"الحميلالولميئ

بدفيسقطونكانواالرواةأنأو،نفسهبمتنهال!كتابيحنتمونفإنهمذلكعداوما

الكتب.فواتحمنكثلإاإسقاطهممثلالخواتيم

بنائيش()صيغ

الصحابة،مكاتيبفيكئيزاتتكررجملةثمةأنأيضاالبناءفيلهالتنبيهيجدرومما

هذاعلىالمصوغةالشرطجملةوهي،الكتبتلكعمومفيمنتنهرمنتطمقاتبكأنها

هيكلصميممنهذايغذلاربما،نعم.وكذا"كذافافعلهذاكتابيأتاك"فإذاالنحو:

فيالصروفةالمرصودةالطؤىكتلكأضحىعندهماكردليكئيزاصارلماولكنه،الكتب

اللازمةهذهألفاظمنعنذهموردومما،والبسملةوالتسليمالعنوانمثلمثله،كتبهم

،(3)"..لبيد.بنزيادإلمماق!يزهذا،كتابيقرأت"فإذا:عكرمةإلىكتابهفيبكرأبيقول

بنعمروقول،(4)"ءابدأهلإلىق!يزكتابيقرأت"فإذا:إليهآخركتابفيوقوله

تذكرمافكثيرا،الغالبونوأنتمهذاكتابيأتاك"فإن:عبيدةأبيإلىكتالبفيالخطالب

هذارسوليأتاك"فإذا:ةرت!يملعبيدةأبيكقولأو،(5)"!اليكمإلينابالإحسانربنا

.(6"(أإلمطفأقبل

فالقنفي:.بمعنىالكلمتينوكلتا،ذلكعلىالكتبلتتابع؟التحتاليةبالموخدةبالجيمولعلها،الأصلفيكذا(1)

."فلح:العربلساذ"والنجاةالفوز:والففخ،"فلج؟الرب"لسانوالفوزالطفر

.281ص،للأزدفي،الشامفتوح(2)

.981!ع،للوافدي،الرذةكتاب(3)

.635م!السياسيةالوثائقمجموعة(41

.271ص،للأزدفي،الشامفتوح(5)

.242ع،للأزدي،الشامفتوح(61
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يضمنونهافقد،التكتابعنجواتاالراجعةالكتبأما،الذاهبةالكتببناءفيذلك

فيه.جاءماوقفقهم،إيهماهوقراءتهم،إليهمالكتابوصولتفيدجملةالألفاظمن

بعد"أماع!لتةغقجهؤلته!:النبيإلىلهكتابفيساؤىبنالمنذرفكقولالقراءةفأما

سعد:بنلقيسمعاويةوقولي،(1)"...بحريناهلعلىكتاتكقرأتف!ني،اللهرسوليا

"بنعمرإلىالعاصبنعمرووكتاب.(2)"...تدنوازكفلم،كتاتكقرأتفقدبعد،"أما

.(3)"...اللائمةمنفيهعصبنيوما،المؤمنينأميركتالبئقراتبعد،"أما:الخطاب

"وقد:فيهقالطوالمسلمينالمؤمنينمنمل!إلىعليبنالحسينفككتاب،القهموأما

.(4)"وذكرتماقتصصتمالذيكلفهمت

وفهمناكتاتكقرأنا"فقدزيد:بناللهعبدالأميرإلىكتابهفيلمحزدبنسليمانوقول

(5)
لويت"

نأكاداالكتبمنمثالينبذكرالبناءمنالموضعأ!هأختمأنأحهمثأننيعلى

بعثآخرلهوكتا!بالفضاء)6(.فيعمركتابهماكلها،السالفةللعناصرشاملئنيكونا

وأماوالحمذ،،والسلاتم،والعنوان،البسملةالعنا!ر:منحوى؟مقرنبنالنعمانإلىبه

.فالغرتتمةبعدبالسلاموختاقهم،"كتابيأتاك"فإذا:وجملتهمبعد،

بنالنعمانإلىالمؤمنيناميرالدهعبدمن.الرحيمالرحمنالله"بسم:صودتهوهذه

نأبلغنيقدفإنهبعد؟أماهو،إلاإلهلاالذيالثهإليكأحمدفإني،عليكسلالم،مقرن

.481ص،السياسيةالوثائقمجموعة(1)

.4/155والملوكالرسلتادلخ(21

.5/67الكبيرالطبقات(3)

.5/353والملوكالرسلتاريخ(41

.5/925والملوكالرسلتاريخ(5)

.924-274ع،السياسيةالوثاثقمجموعة:قيانظره(6)
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اللهبأمرفسرهذاكتابيأتاكفإذانهاوند،بمدينةلكمخمعواقدكئيرةالأعاجممنجموغا

تمنعهمولا،فتؤذتهموعزاتوطئهمولا،المسلمينمنمعكبمنأدلهوبنصرأدئهوبعون

ألفمئةمنإليأحبئماالمسلمينمنرجلىفإنغيضسة)1(؟تدخلنهمولا،فتكفزهمحقهم

.(2)"عليكوالسلامدينار.

-حص-

غيفس".:العرب"لسانوأغياضمجياضسوجمعهاالشجر،فيهفتئبتيجتعمفيفماس!الغيضة(1)

.4/151والملوكالرسلتاريخ(2)
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التانيالبالبا

!تاباخ!ضلا!ىلنخضائضى

صص-

ألضخانس،تثرزفضاب:الأوليالفصل!

والاختخاج.ال!غقل:الثانيالفصل!

ائفغويض.الطواهز:الثالثالفصل!

الفنيض.الضؤرة:الرابعالفصل!

والضناغش.الئجويذ:الخامسالفصل!





(1)الأولالفصل

ؤتثرالضخابضفضالإ

-!ححص!

وقشرتا.وأصالةواعتماذا،جودةمختلفؤمصادر!مالصحابةنثرفيالباحثيمتاح

هوولاالنثر،هذافيالأصلهوكتالبكلوليس،فيهيوثقنثزهمروىكتابكلفليس

والتقثيالتنقيبمنمزيدإلىمفتقرهذاقيالأمربل،حالكلعاىأوردهالذيالنعئ!أصل

كتالبجميغاوأصلهانصا،توليدقدكثيرةكثتاأنإلىهنانشيرأنالمناسبمنولعله.والبحث

التوث!يق،الىشيتايضيفلا،لىتابعسواهوما،الروايةذكرفيالمفيدهو،عظنقلتواحد

نشحمنجيدةنسخمعننقللعلهإذ؟الألفاظوسلامةالفبط،كجودة،قليلةأشياءإلا

منالكتببكثرةحينئليعبرةفلاذلكومع؟الروايةفيالأصلهوالذيالأححلالكتاب

يشتغلونممنطائفلمعلىيلتبس!لمماهذان4،فحسبالكئاببهذاالعبرةبل،الروايةحيثا

إلا،هيحيثمنذلكمنثيءقيليستوهي،وانضحةبالقوةالكثرةئوهمهمبالثحقبق،

إلايرذ!نصاوإن.وعافيةسلامةالروايةكثرةفتزيده،معافئسليماأصلهفيالنعئ!يكونأن

الازماملاالتي،المتأخرةالكتبعشراتفيوردنم!منخيرفيه،موثوقيواحدكتابفي

.صدرت1أعنولا،وردتأيإلىيعرفولاإسناد!اولا

منبنامرماروايةفيالأصلليستالأدبكتبأنهو،بهالتنويهيجدرآخرامر

بل-العصرلذلكالأدبمنكثييرروأيةفيأصلآكذلكتكنلموهي-الصحابةنثر

لاالتيالعجيبةالمفارقاتلمنهذاوإن،والتاريخالأخباركتمتالنثرهذافيالأصلكان

المختصين.منكثل!إليهايلتفت

منمربهـماكبل!تعلقهناللحديثكانلماولكن،البحوثأوائلقي"المصادردادراسةتكودأنالمعتادمن(1)

لدراسةمجاورة"البناء"دراسةتكونأنالمعتادومن،الموصعهذافياجعلهاأنرأيتوالأمثلةالشواهد

الموممع،هذاإلى؟القصةوبناء،الرسالةوبناء،الخطبةبناءتأخيركاذلماولكنبالفنيةالعناصرمننظيراتها

معه.الفنونمنفنكلبناءأجعلانرأيثأالقا!ىبشئت
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مصدراومناقشتهاالمعمادر،قضيةبحثكاالدراسةفهذهغرمنليسأنهعلى

دراسة.غيرإلىبل،مستقلةوافبةدراسةإلىيحتاجمماهذافإنمصدرا؟

نثرروايةفيالمعؤلعليهاالتيالأصوليالمصادرعلىالموضعهذافينقتصروسوف

بئلكالمتعلقةالقضايامنثلأثكلبالحديثنلويثمالمعستبعدة،والمصادر،الصحابة

والتزوير.الانتحالوقضية،فيهالرواةتصزفوقضيهالئعئ!،أداءقضيةالمصادر:
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والفشتبغذةضوزؤالأالفصاد!11

المصادلأ)درجات

الأص!!بل،الصحابةنثرإيرادفيالأصللأدباكتبليستإنهالقولمقليليمنذسبق

كتاتينأخطرلهماننذكرها،سوفالكتبمنمجموعةيتلوهاخعهموضا،التاريخكتبفيها

،(1)(والملوكالزشل)تاريخكتابهماة؟الصحابةنثرلفنونوأرواهما،التاريخكئبمن

لمحمدالكبير()2(،)الالبقاتوكتاب،وثلائمئةعشيرسنةالمتوفئ،الطبرفيجرييربنلمحمد

يبقيانالكتابانفهذان.النبويةالهجرةمنسنةوثلاثينمئتينبعدالمتوفى،الواقديسعدابن

وعحة.وأستيفاء،،أصالة:الصحابةنلهرإيرادمنالعلياالدرجةفي

الثهعبدبنلمحمد،(3)(الشام)فئوح:أخرىكتبتالبةدرجةفيبعدهمايأتيثم

بنيحيىبنلأحمد(الأشرافو)أنساب،ومئتينوثلاثينإحدىسنةالمتوفى،الأزدي

عمرينلمحمدالمنسوبالزذة(و)كتالمحب،ومئتينوسبعينتسعالمتوفى،التلاذريجابير

حاول-الدقيقالمحذثبصفئه-لأق؟المادةأوثقمنتاريحهفيالطبريبهاأتىالتيالتإريخيةالما)ةئعذ(1)

الثاريخانظر:،الأؤلينالرواةاصحابهاعنبنصوصهادوقايوردهاوكان،طاقتهجفذوتنخقهاانتفاءها

-1/124مصطفىلشاكر،الإسلامفيرجالهوصرفةالتاريخعلمتطورفيدراسة:والمؤزخونالعربي

.م3/9831ط،بيزوت،للملالنالعلمدار،242

خثصفقد،فحسبالرجالعلىمقصورةليستوعنايته،عنايةلآلماوأحوالهمبالصحابةسعدابنعني(2)
.1/167والمؤرخولىالعربيالتاريخانظر:وحذهن،والتابعياتللصحابياتطبقاتهمنالثافي،الجزء

هوروفتسليوسفومؤلفوها،الأولىالمغاريانظر:فيها،يثدخلولا،الروايةإبرادفيامينسعدوابن

.م1،2"القاهرةأشاروا،!كقديمةطعهعنللترجمةالقوميالمركزنصار،حسينترجمة،13،ص

"أما:للواقديدا"المغازيمحققجونزمارسدنيفول!،لهيصحلاالعنوانبهذاكتابالوافديالىينسب(3)

وفتوحالشامفتوحباسماليومالناسيتداولهوما.لهاثيرعلىيعثرولمفقدفقدالعراقوفتوحالشامفتوح

تحقيق،1/16للواقدي،المغازيكتابمقدمةانظر:،"عنهمتأخرةإنهاإذله،ليستوغيرهاالعراق

،الواقديإلماالمنسوبةالفتوحقتبعلويلحظهـ،41"3/1ط،بيروت،الكتبعا!،جونسمارسدد

رجاليإلمماإشاراتفيهااذكما،الواقدييعرفهلاالذيالأسطوريالطابعتحملافهالماالشام"فتوحومنها

الربيالئاريخ:انظر،الأقصريالحجاجأبيوسيدي،مدينأبيسيديمثل،والسابعالسادسالقرنينص

.1/461والمؤلخون
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اث!نتينسنةالمتوفى،لئمبةبنلعمر(المدينةوأتاريخ،ومئتينسبعسنةالمثوفى،(1)الواقدي

الخيذراللهخميدمحمدلهنيهامااستوفىوقد،والخراجالأموالكثبوكذا،ومئتينوستين

الوأشدةإ،والخلافةالنبويللع!دالسياسيةالوثائقأمجموعةفيابادفي)1(

ستماولا،القصيرةعالنثرنصومنيروىفيمامفيدةوالآثارالحديثكتبوتأتي

ومئة،وعشرينستسنةالمتوفىالصنعانيهمامبنالوزأقلعبدالمصئف()الكنابفي

والصحيحين،،ومئتينوئلاثينخمسسنةالمتوفىشيبةأبيلابنالمصئف(و)الكتاب

وكتب.ومئتينوستينإحدىالمتوفىمبل!سمو،ومئتينوخمسينستسنةالمتوفىللبخاري

و)الزهد(،ومئةوثمانينإحدىسنةالمتوفىاتزوزيالمباركبنالثهلعبد!)النزهد(الرهد،

الكتصتأهذهولكن،ومئتينوأربعينإحدىسنةالمتوفىالشيبانيحنبلبنأحمدللإمام

يستلزمه.ألاستشهادسياقكانإدنندرفيمامإلاالنصومنطاللماتهتئمتكن

الفهعبدبنأحمدنعيملأبي(الصحابة!)معرفةلهم،المترجمةالصحابةكتبأما

ضئذهلابن(الصحابةو)معرفةوثلأئمئة،وثلاثينتسعسنةالمتوفى،الأصبهانياحمدابن

وثلاثمئة،وتسعينخمسسنةالمتوفى،الأصبهانييحيىبنإسحاقابنمحمداللهعبدايي

ثلابسنةالمتوفى،القرطبيأدفهعبدبنيوسفعمرأبيالبرعبدلابنو)الاسئيعاب(

سنةالمتوفى،الجزريمحمدبنعليا!فيابنالدينلعز(الغابةو)أشد،وأربعمئةوستين

ولا،مصادرهمنمصدراإلاالوافديوماهـ،431ت،الكوفيأعغابنإلىالكتابهذانسبةرخحث(11

النويةالمراثي:فيالنسبةهذهقيالقولتفصيلانظر:هذا،غليالر،ةفياخركتابللواقدييكونأنيهـنع

.134م،ودراسةتوثيق:الصحابةأشعارفي

ارتحلثم،بموطنهتعلمهـ،1326سنةآبادحيدربمدينةمولودهنديوهوهـ،ا423سنةزخمةألتةئوفي(2)

فيالمسلصقالعلماءأعلامأحدوهوبعد،فيمابهادؤسثم،السوربونجامعةقيالدكثوراهدرجةلنيل

هذهأشهرهامن،المختلفةباللغاتالمهالةوالتحفيقاتوالأبحاثالكئبضرأتله،الحديثالعصر

الحيدراللهحميدمحمدالدكتورمساهماتائظر:،5الدكتورالدرجةألهروحتهالأولفيهيالتيالوثائق

العلومدارعنالصادرةالداعيبمجلةمفالة،الفاروقيالدينجمالللدكتور،العليالتحقيقفيآبادي

هـ.ا843القعدةذو،33الس!ة11العددديوبشد،
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وخمسيناثنتينسنةالمتوفى،العسقلانيعلىابنأحمدحجرلابن(لإصابةا)و،وستمئةثلاثين

صحبته،عدمعلىاو،الرجلصحابةعلىيدلماالأخبارمنتوردكانتفإنها؟وثمانمئة

خلفاءذكرفيتفيضقدأنهاإلا.تومئأو،تجتزئأوفيه،تختصرالأخبارمنسواهوما

كلالأصلفيتعتمدالكتبوهذه*بالجنةمنهموالمبشرين،ونقبائهم،وأمرائهم،الصحابة

تلكفيمذكورفيهاوردممافكثير؟الحديثكتبوعلى،والتاريخوالأنسابالسيركتب

فيهاأنغيرمنها.المتقدمعنينقلكانالكتبتلكمنالمتأخرأنهذأإلىيضاف.الكتب

.(1)النفعغايةفيالنقولاتهذهمثلفيوهيإلينا،تصللممفقوداقديمةكتبمننقولا

فيهاجاءبمايوثقولاالروأية،فيبهايستأنسأخرىكتبدرجةالكتبتلكتليثم

والتبيين()البيانمثلمن،الأدبدراسةفيعنهيستغنىلا"مماذلك-معولكنها،الثقةتماتم

الأخبار(وإعيون،ومئتينوخمسينخمسسنةالمتوفى،الجماحظبحبربنعمروعثمانلأبب

الفريد(و)اليقد،ومئتينوسبعينستسنةالمتوفى،الدينوريمسلمبناللهعبدقتيبةلابن

(لأمثالاو)مجمع،وثلاثمئةوعشرينثمانسنةالمتوفى،الأندلسيمحمدبنأحمدربهعبدلابن

أبيللأبيالدر(و)نثر،وخمسمئةعشرةثمانيسنةالمتوفىأحمد،بنمحمدابنأحمدللميداني

هذهنزولوسبب.وأربعمئةوعشرينأثنتينسنةالمتوفى،الرازيالحسينبنمنصورسعد

عدموسبب،النسبةمنقطعةالإسناد،مبتورةكثيرةأخبارأأن"فيهاالروايةجهةمنالكتب

الميداني،عندكالأمثال،الكتبمنغيرهافيتوجدقلماكاملةفنونفياصلافهااستبعادها

منأخرىفنوناالنثرألوانمنفيهاوإن،الآبيسعيدوأبيربهعبدبنأحمدعندوالجوابات

قبل.المذكورةلأصولاالمصادررتبةتبلغلاولكنها،جدلأومراثيأورسائلأوخطب

سنةالمتودالفراتبنموسىبنلوثيمة""الردةكتابعنالإصابةفيحجرابننقولاتمثلأانظر:(1)

ومئةمواضععشرةعلىتزيدفألفاهاالإصابةفيهونرباخالمستشرقأحصاهاوقد،ومئتينوثلاثينسبع

امفقودوثيمةوكتاب،غيرهكتابفيتجدهالاللصحابةنادرةنصوصالموافحهذهوبعض.موصع

،ه؟/2الأولالمجلد"آلتاريخي"التدوينسزكينفؤادللدكتور،العربيالتراثتاريخانظر:إلينا،يعمل

هـ.ا114الرياض.الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،حجازيفهيالدكتورمحمدترجمة
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تبلغلا!عذلكوهي،الأدبكتبمنأنهاعليهاالغالبيتبئنكماالكتبوهذه

.ةع!لاووالاعتمادالثقةفيالتاريخكتبمنمضىمادرجة

لمستبغدة(لمدرلمصهما)ا

العلم،أهللهتلمنرواياتهفيمطعونمصدليكلالبحثفياستبعدتوقد،ذلك

وخطمهأقوالهالمنسوبة(البلاغة)نهجككتاب،شديدةليستمثلهإلىحاتجتشاأذمع

؟الدينوريقتيبةابنإلىالمنسوب(والسياسة)الإمامةوكتابعين،المؤمنينأميرإلى

يصخلمعماغئتةمنه-رايناه-فيماالصحابةنئرمنصحعفيماأنالاستبعادهذأوسبيل

استبعدناقنحتى،متوافرةكثيرةوأمثلته،شاملضخبممقدارذونثرهوإذ؟وكفايةمنه

ألئة!شكئة،زطالبأبيبنعليوهو،(البلاغة)نهجكتابباستبعادصنثرهنصومنطائفة

فيوردبل،()النهجكتابفييردلمممانثرهمنكفير؟أمثلةوجودعلىشاهدهذافبحثنا

علي،نثرعلىالدلالةفيكافيةذلكمعالأمثلةوهذهمنه،أصالةاكبرغييىهأخرىكتب

القومأولئكخاضة،الصحابةمنسواهعنيقا!هذاومثل.وف!نونهأغرأغهوتصؤلي

وتجذليرسائلمنزائفنثرجرائهامنعليهمفوضع،الفتنةأدركواحتىعاشواالذين

وخطابة.

النثر،لهذاجدوىكبيرتحمللاالمستبقدةالضعيفةالنثريةالقطعأنهذاعلىزذ

تنزلقدالنقيضعلىهيبل،الفنأوالفنونحيثمنلهيؤبئجديذاإليهتضيفولا

العربتاريخفيوالإفسا؟،الصحابةعلىالتدليسمنفيهاماعلىعلاوة،وتئحطبقيمته

.ىل!ملؤه!قغةتلىلعالنبيوفاةبعدلإسلاماصدرفيأشتبكالذيتاريخهموخاصة،الأدبط

البلاغة(!)خهجكتائاإنقلنا:المصادرتلكمسثبغدكلالحديثرجغنافإذا

فرجح،جامعهفياختلفواوقد،يقتهمنونالوا،ووفنوه،قديممنذ4العلمافيهطعنقد

وثلاثينستسنةالمتو!،موسىبنالحسينبنعلي،المرتقىالشريفأنهبعضهم
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هو:"قلت:للمرتضىيترجموهوالذهبيقال.الزضيالمثريفأخوه:وقيل،وأربعمئة

لذلك،أسانيدولا!سكشة،عليالإمامإلىألفاظهالمنسوبة،(البلاغةأفهجكتابجامع

اينولكنبها،النطقمنالإمامحاساموضوعاتفيهس!لو،حقوفيه،باطلوبعضها

.(1)"إ؟المصنف

أميرعلىمكذوببأنهجزم(البلاغة)فبئطالع"ومنآخر:موضعفيوقال

ز!غئفا،وعموبكرأبيالسيدينعليوالحهمكا،الثراحال!همبففيه!مكتة؟عليالمؤم!ين

القزشيينبنفسمعرفةلهمنالتيوالعبارات،الركيكةوالأشياء،التناقضمنوفيه

.(2)"باطلأكثرهالكتاببأنجزم؟المتأخرينمنبعدهمممنغيرهموبنفس،الصحابة

العلم"وأهل:الكتابهذأشأنفيفقالقبلمنتيميةابنذهبهذامثلوإلى

كتابفيغالبهايوجدلاولهذاعين،علىمفتراةالكتابهذأخطبأكثرأنيعلصون

بمنزلةالحنهطبهذهولكننقلها؟أينمننقلهاالذيفهذا،معروفإسنا؟لهاولا،متقدم

له،ذلكا)عىولا،قطذلكا)عىسلفهمجنأحذانعلمولاعباسيماأوعلوكبأنهيذعيمن

المنقولاتوكذلك،بفرعهيتصلحتىأصلهمنهمعروقايكودطالئ!بفإن؟كذبهفيعلم

كثيرةامورالخطبهذهوفي..بنا.تتصلحشىعنهنقلعمنمعروفةثابتةتكونانبدلا

لهاالناقلفليبل!وإلا..."آخر:موضعفيوقاليناقضها")3(،ماعليمنيقيئاعلمناقد

لاالمجردةفالدعوىوإلا؟إسنادهوما؟عليعننقلهالذيومن؟ذلكذكركتالبأيفي

والمنقولالأثارومعرفة،الحديثأهلطريقةبمعرفةخبرةلهكانومناحد.عنهايعجز

الأرناؤوطشعيبتحقيق،17/589عثمانبنأحدبنمحمدالدينشمسللذهبيالنبلاء،اعلأمسير(1)

هـ.41"1/3ط،ببروت،الرسالةمؤسسةالرفسولي،نعبمومحمد

محمدعلىتحقيق،5/152قايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد،للذهبي،الرجالنقدفيالاعشدالميزان(2)

.م5991بيروت،العلميةالكتبدارالموجود،عبدأحمدوعادلمعوض

رشادمحمدئحقيق،7/61الحزانيالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدتيصيةلابن،النبويةالسنةمنهاج(3)

.فالريا،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمنشودات،سالم
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منعليعنهذامثلينقلونالذينهؤلاءانغيتمكذبهابممنصدقهاوتبئنبالأسانيد،

وكذبها")1(.صدقهابينوالتمييز،المنقولاتعنالناسأبعد

إلىب!نيماأنفرأىزجةأدتة!ضيفشوقيالدكتورالمذهمتهذأذهبوقد

بعفأسماءنقلثم."علبهومحمولمصنولح"أكثره(البلاغةأنهجكتابفيأ!تمئةدتنماعلي

العمادوأبنالجتان(،إمرآةفيواليافعيئخفكان،كابن،إليهنس!بتهفيشكواالذينالعلماء

علىالميزالن(.السانفيحجروابن،(الاعتدال)ميزالنمافيوالذهبي،(الذهب)شذراتفي

نأترجيحإلى-ا!شيعةمؤزخيئأحدوهو-()الرجالكتابصاحبالنجاشليمعمالأنه

ذلكعلىنص!قدالرضيالشريفبأنمحتجا،المرتضىأخاهوليس،الرضيالشريفواضعه

نفميمهالنهجسارحالحديدأببابنواعزاف،(النبويةالآثارأمجازاتكتابهوقي،تفسيرهفي

علي:إلىنسبتهكليبيثبتالذيالسجعمنفيهمااستنكرأنبعدقا!ئم.(2)النسبةبهذه

ينبغيوأنهعلي،خطابةتصورفيالكتابهذأعليالاعتماديصحلاأنهكلههذا"ومعنى

.(3)".."الأولىالمصادرإلىالرجوع

النصوعمنكثيرففيه،قتيبةابنإلىالمنسوب(والسياسة)الإمامةكتاباما

نسبتهفيتشككواالعلماءأنغ!ير.(4)بعفالمتأخرينعنهنقلوقد،الصحابةإلىالمنسوب!ة

عنصدر.كتابهفيالمجريطيغانيغوسهووعللهذلكأعلنمن"وأول،قتيبةابنإلى-

:كثيرةنسبتهفيالشكوأوجه.واخروندوزيتبعهثم،(")م1881سنةالأندلس

!8/45النبويةالسنةمنهاج(1)

.62-16ص،ضيفشوقيللدكتورالعريى،النثرفيومذاهبهالفنانظر؟(2)

.62ص،العربيالنثرفيومذاهبهالفن(3)

الإمامةكتاب:فيعنهنفلوالمنأخرىأمثلةوانظر،والخطبالرسائل:جمهرتيهفيصفوتزكيأحمدمثل(4)

الدارمكتبة،ا"مسعسبلان،الرحيمعبدبناللهعبدللدكتور،العليالتحقيقميزانفيوالشاسة

هـ،ا4"1/5ط،المنورةبالمدينة

نسبةفيشكقنأولهوهـلعله345سنةالمتوفىالعريابنالقاضيانإلىعسيلاناللهعبدالدكتوريذهب(5)

-نميزافيلسياسةوامةما!لاكتاب:نظرا،لمسثشرقنعصراحتىاحدلكذعلىبعهيتالمثم،قتيبةبناإلىلكتابا
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له!الكتابهذاقهمتيبةابنمترجميمنأحديذكرفلم-1

كانوقد،الأندلسفتححضرممنمعلوماتهمنعدذااستمدأنهالكتابفيوذكر-2

.213سنةقتيبةابنوميلا؟،1921سنةالفتحهذا

والسفاحالعباسأباكاعتماره،قتيبةأبنيفوتانيمكنلاتاديخيجهلالكتابوفي-3

وليس،السملهدلمحقالفهعبذأبنهانوذكره،للمهديخقفاالرشيدوجعله،شخصيتين

الاسم.بهذاابنللمهدي

لعهودهم.العراقفيوغيرهقتيبةابنيرفهالاالأندلسبأخبارعنايةالكتابفي-4

.الكتابهذافيأبذالهمذكرلاعنههمكتبهفيعادةييردونالذيقئيبةابنشهميوخ-5

حنفي.قتيبةوابن،والمذهبالهوىمالكيالمؤلف-6

بالقصعسعنايةفيه،فتيبةابنأس!لوبلمألوفمغايرالكتابأسلوبفإنوأخيرا

والرواية.

بعدماوععر،الثالثالقرنأهلمنالكتابمؤلفيكونأنمرغليوثويوجح

متأخرعهدهأذيظهرولكنوشروطها،انتقالهاوكيفيةبالإمامةالناس!اهتئميومالرشيد،

.الكتابقسميئبين)ختلافاثمةلأنواحد،مؤلفمنلأكثريكونوقد..أيضاذلكعن

وزكر،خرافيةموادففيه،الشعبيةالقصعوالروايةإلىقضدإنماصاحبهيكونوقد

كهموثائقأخذهبأصالةالقبوليصعبالذيالموضوعوالحوأروالخطبلبعفالرسائل

..حتةالكتابةيجدلالتاريخيالعرضمنالنوعهذاكانوإذا..سياسيةونصوعبى)كذا!

.(1)"العلميةللمعرفةمصدراتكونأنيمنعهانفسهالوقتفيأنهإلا

بالأسبابمصطفىشاكرإليهاانتهىالتيالأسباببمقارنة-بالغشلثولدفي،22!،العلميالتحقجق=

منه،وافاد،مصطفىشاكركتا!فينظرتدعسيلانالدكتورأن-عسيلاندثهأعبدالدكتوراليهاانتهىالي

سيماولا،سبابلأاترتيبقيوتغييريرادفها،بماتاد!فملالبعضطفيفتبديلمعبرقتها،عبارالخمنهويقل

غ!ؤقل.للهاعندلعلما؟لثثاكتابمنأخذقدكلاهماأنأم،منهأخذفهل؟عليه،لمقىقهمصطفىشاكركتابان

.242-2لم1/1مصطفىلشاكر،والمؤرخونالعربيالثاريخ(1)
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والمصادر!النثر)فنون

أصالتهانستبينكيماالمصادر،علىالنثرفنونلنستع!رقسأخرىمرةعدنامافإذا

تصنيفهاأمكننا،البحثهذافيالنصوعسمنعلهـيهوقفناماخلالمنجوايتها،ومئلغ

التالي:الينحوعلىقيمتهاوتصوير

خطبمعظمعلىتاريخهاشتملفقدمقدفا،فيهاالطبرفيكانالخطابئئ:أولأ:

بخطابةمختضحةكتببعدهمايأراثمالكبير(.)طبقاتهفيسعدابنبعدهيأنيثم،الصحابة

المدينة!تاريخ)و،الشامجهةكانتالتيالفتوحخطبفيللاردفي(الشام!)فتوحبعينها،

بنثابتخطبةروايتهأنغيرفيها،المصادرأجودوهوالوفود،خطبفيشبةبنلعمر

.(1)الأصلفيوقعلسقكالعله،ناقصةتبدو،تميبمبنيوفدعلىفيه!اردالتيقيسيى

كتبفيورليمايليه،كذلكفيهاأصلوالطبرفيالكتاب!،هوالكبل!الآخروالفن

فيوردومابميوشفلأبياو)الخراج،زئحويهلابن!)سالأموال!،والخراجالأموال

يشبههوماجميقههذاجمعوقد،للتلاذرفي(الأشرافو)أنساب،للأزديالشايم()فتوح

،(السياسيةالوثائق)مجموعةفياللهحميدعمدئقاربهأو

كئابه،فيشؤقهاعلىحريضاوكالطمبرزأ،فيهاسعدابنكانفقدالقصيصأما

الصحابة.إسلامفصةوخاصة

منهجهومنعلىلتةغقيهؤسم!.النبئيوصضقنوفيالنثريس،المراثيفيأيضاالمبززوهو

ونقش،كالأدعية،غيرهلذكرهجمهتئملمماوأقوالهمالصحابةآثارمنالترجمةفييذكرأنه

خصوصية.ذأكانإنالكتابةفيمنهمامرئكلوخصوصيةالخوأتم،

.()الفتوحفيوالأزديمسعدوابنفالطبرفيائوصايا،وأفا

.2/528شبةبنلععر،المدينةتاريخانظر:(11
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كذلك.الأزديدنتهوحفيصالحةأمثلةوله،الطبريتاريخالأكبرمورإووالجدل

الذز(و)نثرسعد،لابنالكبير()الطبقاتفي-صغيرفنوهو-ا*جوبشتأتيثم

غؤن.أبيلابن(المشكتة)الأجوبةكتابوفي،ربهعبدلابنالفويد(و)اليقد،للآبط

بلالنثر،هذاإيرادفيسوأهاماعلىالتاريخكتبتقدملنايظهرمزماوباستعراض

الصحابة.نثرمدازعليهمايكونأنيكا؟سعدوابنالطبريككتاقيماكتاتينإن
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التضىءاأد!21

ال!ئص()ي!ن!بئ

مثقمافيها،ثئشلاواضحةنسبةصاحبهإلىفينسبونهالئع!يؤذونالرواةكان

خطمتأو،فلانكتست:مثلأيقولونفتراهم،الأمثلةمنع!ثراتفيالبحثهذافييبين

نسبةتصخحالتياي،المصححةلمح!تلاطرقمنذلكنحوأو،فلانقالأو،فلان

إلىصريحةنسبةينسبوهأن؟الصحابةنئرروايةفيالأصلهوهذا،صاحبهإلىالنص

بعينه.إنسالخ

مناثنينإلىغيرهما،أوخطبةأوكتاتانصا:ينسبونالرواةتصادفقدأنكغير

الخطاببنعصرإلىبهاكتباجبليبنومعاذعبيدةأبيإلىوصيةكنسبتهممغا،الصحابة

منهما:واحدحل:"وقالفيقولونمغا،وشئماذلحذيفةدعاءكنسبتهمأوينصحانه)1(،

.(2)خلإ"...أققتوماوالأرضيى،اظقتوماالسماءردثاللهم

ريب-لاصحابيمالرجليالكتابأنذلك؟الروايةعمومفييشكللاوأمثالهوهذا

والآخزصحابئا،الرجليناحديكونأنالمشيهل-إنماهوالرجلينأينعرلهثلاكنا!ن

بنالشمطواسمه-وابيهالشمط)3(بنلثزخبيلإلىخطبةنسسبةفيكماصحابط،غير

أيامفيمعاويةبنيفيقاماأنهماالروايةفيجاءوقد-الصحابةمنليسوهو،شرحبيل

عليه:الحكمعنليشكلفهذا؟(4)"التنفلأحراربأقوايمتقبيحهذاإنوالله"فقا!:الرذة

لا؟أمالصحابةأدبمنأهو

.ا".ص،للأزدي،الشامفتوح:انظر!1)

.4/14والملوكالرسلتاريخ!2)

.3/932الإصابة:فيترجمتهانظر:!31

.3/433والملوكالرسلناربح(4)
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ولاهم،عدلييدرىلا،عمحابةفيهمجمعإلىنص!ينس!أنمنهإشكالاوأشد

فيرويماهذاعلىوالمثال،هم3ضأنشأهأمهمأنشؤوهأيدرىولاقالوا،مامقدار

.(1)صحابةفيهموكان!الخراجعتمالبهايكتبكاذالتي(الخراجإبراءةنسخة

يعطيوهوالراويمنتورغاإلاليستالصحابةمنوأحليغيرإلىالنسبةإن

هؤلاءأئيدريلاحينئدالناقلأنذلك؟ال!وأيةلطريقمظضبمجودةأو،الرواية

كانولو،قائلهغيرإلمماقولينسبةإثميلحقهأنخيفةجميغا،إليهمهم!نفالنع،صاحب

يسيزا.قولا

روىماهذافمنكسروا،إذاالقائلينالجماعةأسماءعلىينعت!أنالنادرومن،ذلك

،يغوثعبدبنقيسولفقامفخطبوا؟رجالمفيهاقامالقادسيةليلةالقبائلأنالطبري

يذوابن،الخثعميالسهمينذيوابن،بر!كيمعدبنوعمروفيس،بنوالأشعئثما

واحدكلقالأي،(2)"منكماللهأمرفيأحدهؤلاءيكونن"لافقالوا:،الهلاليالبزدين

هؤلاءخطبلفحوىبالمعهـنىروايةهيبلوأحدة،خطبةليستفهذهلقبيلق،منهم

الصحابة،لنثرالاستشهادفيبهيعتدنصاأمثالهانعدأنيمكنولاجميغا،

النثر!روايئ)ضبص!

منعنهمبلغناما؟عليهوالحفاظالنثر،هداروأيةضبطعلصالرواةحرومن

بشغئرأو،النققةبموتتضيعأنمنخوفا،بعفالخطبأوالكتببعضانتساحامر

بنالمجيدعبدانتسخفقد،العوارضمننحوهمااوكئباحتراقأوليمنلكبرأحوالهم

بالموسم؟المسلمينإلىعباكلابنمعوارسلهابهاكتبالتيالطويلةعثماذرسالةشهيل

علىييرمماوأنهاطولها،منعيمللذيهذاققلفلعله،(3)عكرمةراويهامنانتسخها

.3/137والملوكالرسلتاريخانظر:(1)

.3/635والملوكالرسلتاريخ(2)

.4/784والملوكالرسلناريخ!3)



:قالأنهنفيلبنسعيدبناللهعبدبنيزيدبنالحصينعنوجاء.مثليحفنماالعقول

فقرأته،بالمدائناليمانبنحذيفةبنسعدإلىبهكتبصز؟بنشليمانكانكتاتا"أخذت

حفطه.أنهيعشي،(1)"نميميتهفمافتعلصته،أعجبنيقرأتهفلما:قال،شليمانولميمازمان

التوفقلمظلفاالم

،الخزفوضبيماالتوثقكلدلالةيطلقونهاكانواألفاظالفمبطفيعنهميروىومما

صمنالعابنعمرو"حذثني:العاصبنعهـروإسلامقصةفيأوسيىبنحبيبكقول

يونسحدثشا:فقالالطبريروأهاوفاثهحالقالهابكرلأبيكلمةوفي.(2)"أذنيإدىكيه

:قالسعدبنالليثحذثنا:قالبكير،بناللهعبدبنيجيىحدثنا:قال،الأعلىعبدبن

لناقال:يونسليقالآخرها:فيوقال،الروايةذكرثمبكر،أبابهيبلغعلوانحدثنا

كمابهفحذثتي،الحديثهذاعنفسألته،الليثوفاةبعدعلوانعليناقدمثميحعى:

كلهفهذا،(3)دعسبنالليسثحدثهوأنهوأخبرىاحرقا؟حرفاس!عدبنالليثحذثني

بهحذثمثلماآخرىكربالحديثحذثالذيش!يخهعنالليثلروايةتوثيتيأمازة

عنه.سعدبنالليث

عنثرنصوألفاظمنيروىكاكثيرإلىنطمئنيجعلناماالروايةمنهذاشتهوفي

الصحابة.

بعض(عنالصحابضبعض)روايس

رواةأنف!يمهممنبعفالصحابةإتخذالنصوصهذهبعضأنأطمئنانا،ويزيدنا

غضونفيبل،فحسسبالروايةمطلقفيلابعفيى،عنيرويمنهمبعضارأينافق!،له

له،جمد4خطبةفيالخطاببنعمرروىفقد،الروايةمغجبمنوهذاأيضا،همنثرهم

كا.5/55والملوكالرسلثاليلخ(1)

،92-3/28والملوكالرسلخل!ات(2)

.3/431والملوكالرسلثاريخ(3)



،(1)اليومذلكيسمهلمالأنصارمنلرجليأخرىوخطبة،السقيفةيوتمبكيرأبيخ!لبة

ز!سنهة!طالبأبيبنعليعنحكمةوفاتهعشدقالهاالتيالكلمةفيأيضاعمروروى

الموتمنيمنعنيقطرجلأمنكمأتخذأأكونلأن"والثه:قالسنا،منهأصغروهو

.(2)"أأجلهاامزةحزسق:يقولإذطالبايىابنويخفياوكذا،كذامنإلمباحمب

رواية.تدانيهاأوتبلغهالا،التوثيقفيالروايةاعاليمنهيإنماالووايةهذهومثل

(قلم)مسألض

بكلحةالكتبئصديرمسسألة،الصحابةنثرروايةفيالمهضةالمسائلومنذلك،

إلىكتبعبيدةأباأنيروىمامثل،بالمعنىمرويمبعدهاماأنيوجيفدما)انإ،

أشركهم،"أقعمرإليهفكتب...إلهيهنفرواالمسلمينمنقوبمفييسألهالخطاببنعمر

حنيفبنعثمانإلىمنهكتابومثل،(3)"عدوكملهموتفر!ا،إليكمنفرواقدفإن!م

فياحسنتوقدجريوصدققد"انعمر:إليهفكتبلجرير،إقطالحفيراجعهوقد

())
."مؤامرتي

ئفصيل،فيه؟باللفظمروياأمبالمعنىمروياهذه)أن(بعدماأيكون:فالسؤال

والخكممطلفا،باللفظأومطلقهـا،بالمعنىتكون)أن(تتصدرهاروابةكلليست؟فيمال

،والإجمال،الحكايةسبيلعلىيروىفما؟هض!فنالكتابفيوسياقهاالألفاظدلالةهذافي

تكنولملأصحابها،بالألفاظيووىوما.بالمعنىروايةفهو؟والفحوىوالاختصا!،

واللفظ.بالحروفروايةهوفإنما؟فقطالكتاببدايةعلعلامةإلافيه)ان(

.2"6-3/552والملوكالرسلتاريخانظر:!1)

.8؟/هالكنيرالطبقاث(2)

،3/589والملوكالرسلتاريخ(3)

.4/25والملوكالرسلناريخ(4)



"أنغروانبنعتبةوإلىوقاصأبيبنسعدإلىكتبعمرأنرويمافمثلآ

بدلالةالإخبارفيهظاهرفهذأ،(1)"أرضهمأطيبفيربيعحيزكلفيبالناسيتربعوا

"أن:لقالطباللفظكانولو،بالمعنىروايةفهذه،للمخاطبلا،للغاثبينالمضارعالفعل

."ئربعوأ

البصرةجئدعصلحاءمنعليأولهذ"أق:غزوانبنعتبةإلىالآخركتابهاما

(2)ي
أعنربئ"أن::إليهكتابهوأما.بالمعنىيكونوأنباللفظيكودطأنلمجتملفهذا،((عشره

.(3)"...تقيأومنكميكهـونلغذليعليكميدالأنواحذرواواتقوا،الظلمعنالناس!

عليه.إلايدذلاوالخطابفيهالضمائرإذ،فحسبباللفظإلايكونلافهذا

لاكتابمنمقشطع4جزبعدهاالمروكيىأنتفيدقد()انكلصةإن:يقالقدأنهخلا

الأمر.مجصلفيالمقدماتمنمجردجزم!أنهغير،مقدارهمايدرى

.4/43والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/78والملوكالرسلتاري!!2"

.1478والملوكالرسلتاريح(3)
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الئضى!فالزؤةثض!رقي!21

ثلاثةعلىتصنيفهيمكنتدخلآفيهاللرواةسهميجدالصحابةئثرمتونفيناظراإن

والإضافة.بالإدراجوتدخلبالاختصار،وتدخل،بالحذفتدخل:أضرب

(بالحذف)التدخل

أهمثلتهمن،يروونهفلاكفهالنعئ!يحذفونقدفإتهم،بالحذفالذيالئدخلافا

ظبيانبنيزيدوحدثني:قال،مخنفابيعنهشالم"وذكر:فقا!،الطبريبهحذثما

جولتامكاتباتفذحر؟؟ولماسفيانأبيبنمعاويةإلىكتببكرأبيابنمحمدأن،الهفداني

منمتعمدحذف!فهذاالعمافئ")1(،سماعهايختمللاممافيهالماذكرهاحرهثبينهما

كاملة.لنصوميىالراوي

ليلهمةفيمكةاهل"فبيخماذز:أبيإسلامقصةفيكماالنعئ!،مناجزغيحذفونوقد

علي!أتيا،امرأتينغيوتي!لابيطوففما،أصمختهمعلىأدلهضربقد،إضجيانقمراء

فقلت،ذلكثناهمافما:قال.لأخرىاأحذهماآنكحوا:فقلت،ونائلةإسافايدعوانوهما

بهاستبدلالراويكلاممنالمعترضتينبينفما-لماإ2(،عنهئتنلمفاحشاحلافا-وذحر

.بالحذفالتدخلصورمنأخرىصورةفتلك،يروتهأناستشنعالذيالصحاييكلام

منونحؤهما،والتسليمالتحميذالكتبأوائلمنيحذفونالرواةتلفيماوكثيزا

سوىمنن!سهالكشاببعضيزيلونوقدبعددا.ب"أكاالروايةفييشرعونثم،المقدمات

بعفكئبروايةفيالطبريئاديخفيكهميعماهذامنلعل،فيهالشاهدبموطنبادئين،المقدمة

،(3)"...وأسئنفاركمسيركفيهتخبرنيكتابك"بلغني:الصورةهذهكلجاءالذيبكرأبي

الحقيقة.علىبعفالمتنأمالكتابهذاقبلماأمقدمةندريولا

.4/575والملوكالرسلتاريخ(1)

.2/78الدرنثر(2)

.32؟/3والملوكالرسلتاريخ(3)
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ماويحذفون،فقطالكتابمنالشاهدموطنإلايروونفلاالرواةيبالغوربما

بنعمرإلىكتبغروانبنعتبةأنال!تريطريقمنالطبريرواهكالذي،خلاه

واحذا،موضغاللناس"اجمععمر:إليهفكتبالأرفس،منمنزلهلهووصف،الخطاب

.الراويحذفهاقدخوأتيمأومقدمالخللكقابأنولاشك،(1)"تفرقهمولا

ابنرواهالذيكالكتاببعضها،حذلهتأوالآيحذفورالحذففيغقيهمومن

مروالخبنالملكعبدإلىعمرابن"كتب:قال،مفرانبنميمونعن()الطبقاتفيسعد

ريمتلاالقيامةيومإلىليجمعنكمهوإلاإلهلاف"الثهبعد،"أما:إليهفكتب،باسمهفبدأ

وأمفرانابننالراويكلاممن"لآيةاآخرإلى":قولهأنشكفلا؟إ2)"لآيةاآخوإلى"فيه

بالجابيةخطتهمعمرانالطبرانيوعند.تامةالآيةكتبقدعمرابنأنولاشك،غيره

فيهأبدأوقاستما.والئالهجعلنياللهفإن؟فليأتنيالمالعنيسألأنأرادومن..."ةفقال

وأموالهمديارهممنأخرجواالذي!نالأولينالمهاجرينئمص!تمانتةغقههؤل!ملؤ،النبياجبأزو

وآضؤصلهزديرهئممنأخرجوأ!ألذين:تعالىقولهقرأأنهيعني.13)"اهفحا!ي!فقرأ

الآية،الحشر:8!9!آلفئلقونهئمأؤثث5رري!موثهأللهيىله!يضرربئورصحونالئو1فنففحلأيث!غون

)الحشر(.ة!وسمنالثامنة

فيه!!،الكئيرةالآياتبهالذيالطويلعثمانكئابمنهوأوغلهذا،منوأوضح

بينهما،ماعلىلتدذفحسحبوأواخرهاأوائقهاإلاينشخولم،الآياتالراويحذفقد

!وطاقايحقجآة3إنةاقزأآلرفيتةتها!:الحقوقولهوقال..":الصورةهذهعلىفرواه

.18:الحجرات1(لجيرخيهعر4ؤأللؤيغخةألتعينل!فق!:قوله6أ.إلىةالحجرأت9

.3/195والملوكالرسلتارل!(1)

.143-ا4/24الكبير)2(الطبقات

.4/271للطبراني،لأوسطاالمعجم(2)
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إدئ:0177:عمرانآلأ!!نالهلحلاوآئحفيهئمآدتمبعفديسئتزونالذينلمن!:غؤقلوقوله

سفعوأ1و1شخالغنمماألتةفآئقوا!:الحقوقولهوقال،177:الحجراتأ(آلمحرعذالبؤلهؤ!ال!

آلصقلحودن(مممفأؤلبكنقميهمهس!دهمهمخيولهقؤمن!!تمفثراوآنفقوأوآطيع!و(

ىدإ،191:النحل1(تؤ!يدهابغدأفيئم!نئنقف!و(ولا!:الحقوقولهوقال.أ16:التغابنأ

..لم96ةالنحل9(يغمدئ!الهؤأمابأخسمزآجرهو!برواآلذينوتنخزيرر!:كوله

وحذفرروبعفآية)21،ايةالححراتسورمنالأولالموضعفيحذففقد،(1)"خلإ

قريئافيهحذففقدالرابعالموضعأمابعفاية)4(،الثالثوفي،(31آيةبعضالثانيفي

،الكتابمنأخرىمواضعفيذلكمثلفعلوقد،(5)النحلسورةمنآيالتيستمن

ريبولا،والفتحوالنور،،ويوسفوهود،،لأنعاموا،والمائدةالنساء،:سورمنفحذف

بالحذفوالتصرلهت،الناسعلىلشلىكتابهفيتاقةالآياثتلككتبقدعثمانالخليفةأن

هذاصنعفلعلهفيها؟يكتمبالتيليقامجهأوبكاغدهضنالذيالرأويصنعةمنهوإنما

.المحذوفاتالإياتتلكالناسحفظإلىلاطمئنانه

ب!لاختصارا)التدخل

والمعنى،فحواهاليكووهو،حقاالاختصاربمعنىالنصوصقالرواةيختصروأحياتا

تلونافقدز!شنه!،أنفشهمالصحابةالصحابتينحرفيهذاصنعقناقدلممنها.المبتغى

بلغنيفقدبعد،أما.،.":فيهيقول،عبيدةلأبيكتالبجوابالخطاببنعمرمنكتائا

عادانا؟منمؤنةإياناوكفايته،عدأوتهأهلويخذلان،ديظأهلالثهإعزازتذكركتابك

.(6)"...إليناإحسانهعلىلثهفالحمد

.4"4/8والملوكالرسلئاري!(1)

.8إلى6من:لآياتالمقصودا(2)

.77:عمرأنآل(3)

.61:التغابن(4)

.96-19:الأياتهي(5)

.141ص،للأزدي،الشامفتوح(6)
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أ!شتخةلتةاللهعبيدبنطلحةأنالطبريعشدجاءماللفحوىبالمعنىالووايةهذهومن

آ!شكتةلطةرعثمانودكر،عليهوأثنىالله"فحمد،لهفأنصتوا!عئمة،عثمانقتلحادثةفيتكلم

فيإن:وقال،بدمهالطلبإلىودعا،إليهاثيماوعطم،منهاستحلوماوالبلدوفضقه،

بلفظهأولهامنالخطبةاختزلهنافالرأوي،(1)"...وسلطانهلخ!جتالفهدينإعزازذلك

إعزأقذلكفي"إن:قولهمن4أبتداالصحاب!بهاتلقنماالتيألفاظهاعلىأوردهاثمهو،

."الثهدين

المكررةالجملالكتابفيي!كزروالابأنالاختصارفيآخرنهخاينتهجونوقد

السائبعنسعدابنروايةفيكمابالعدد،تكرأرهامراتإلىيشيرونبل،اللفظفي

منما)ثلاثا(هوإلاإلهلاالذي"والله:يقولالخطاببنعمرسمعت:قاليؤيدبن

بنعمروإلىالخطاببنعمرأرسلهالذيالكتابفيوك!.(2)،هعيمإلاأحدال!شاس

فيالهتلك؟ومنأنتوتعيشلهتليوقنهالكاأفترانيبعد،دةأما:الرمادةصعاتمالعا

كانلووهو،الروأية!تنفيالراويتدخلمنإئلاتا(قوليهما:فإن+(3)اد(اثالث)غؤثاة

كمامراتثلألمحثخاف!لألالكتبت،الطباعةوآلاتالورقتوافرحيثالحديثعصرنافي

الحديثة،كخبنافيالنصوصهذهنقلعندنصنعهأنلناينبغيمماوهذاأصحابها،نطقه!ا

الحديثة.كتتنابهانكتبالتيالصورةعلىالألفاظهذهنقلعندأو

الترثيم(وعلامات،الضص)ثضي!

كتبنقلعندعموقاوالكتابةالصفمسألةعنالحديثإلىيجزناوغيرههذا

أخضهاذلك،فيتراعىأنيجدرأشياءثمةفإنه؟الحديثةالكتابةصورةإلىالمتقدمين

مل!عإفيتعق؟الزيادةأوالاختصار،أو،بالحذفنصوصهافيالرواةبتدخليتصلما

.1/464والملوكالرسلتاربخ(1)

.3/278البهيرالطبقات(2)

.3/288الكبيرالطبقات(3)
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وماللنض،حدثماكشفأجلمن،الحديثةالإيضاحووسائلالترقيمعلامات

وأالترفقبيلمنهذاوليسالنقم.أوالزيادةمناعتراهومااك!دخل،منفيهجرى

نطقبهاالتيالأولىصورتهعلىالنعث!بنقلالعلميالتحقيقصميممنهوبل،المبالغة

.(1)صاحبه

تحريفهافي!ف!صلاوأثر،النصوصنقلعمليةفيالمثسططعلىمثالاأضربولعلي

منقولا(السياسيةالوثائق)مجموعةفيكتاتاقرأنافقدصاحبها،أرادهاالتيالصورةعن

مسيلمةإلىبهكتب!بالصحاالحنفئئثاليأبنلثمامةوالكتاب،(للواقدفيالرأة)كشابعن

منهيكماأنقلهاأنتعمدتالتيالصورةهذهعلىالكتابجاءوقد،الحنفيالكذاب

هواكوكان،وحيهفياللهعلىكذبقتما.ئشزكلملأمرافيفإتك،تدلحولا"ارجغتغيير:غير

لكفما،ينزلخالدباتهموإن.يمنعوكأنوقومك(؟مناك)وقدمناكوتدو!لاا.هؤى

على(؟أسوءةإلىالذيو!سحبت.مسلكمنالأرضفيلكومامصعد،منالجوفي

.(2)"يهلكمثلهيقلمن

عضىماوالتحريفالتصحيفمننالهشعرهوبلأصلأ،بنثرليسوالكتاب

هذهبسببنمنوقدعليها،حديفاطبعثمالمشؤهة،الصورةهذ؟علىفنسخهناقلهعلى

نثروأنه،لهمفتاحلامغققمستعجمالكتالب،أن-والتحري!التصحيفأعني-الآفة

أمرفيالشكعلىحملنيماوهذا،فيهوإيقاعهالشسعرروحأنعلىبشعر.وليسمرشل

وهو:سادسة"ووصتة:فقالأرسطو،لخطابةتلخيصهفيرشدابنالعربعندذلكغيابمنشكاوقد(1)

.تفسيرهيسهلمماالمتلوويكونلمقراءتهعندمعناهتفمفميسهلمماالمكتوبالكلاميكونأنينبغيأنه

وذلك.والانفصالللاتصالعلاماتفيهتكونبأنقراءتهوقمافيمعناهتففميسهلأ!نإالمقروءوالكلام

الخطابة،تلخيعدر،"الألسنةسائرخطوطمنكثيبرفيموجودوهو.العربلسانخطفيبعديوضعأ4لهثي

سالم،سليممحمدالدكثوروشرحتحقيق،572-571صمحمد،بنأحمدبنمحمدالوليدأبيرشد،لابن

هـ.1387القاهرة،الثقافيةللشؤونالأعلىالمجلس

،934ص،اللهحمبدلمحهـد،السياسيةالوثائقمجموعة(2)
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خرجهاا،الواقديإلىالمنسوب()الر،ةكتابمناخرىنسجةإلىفرجعتالكتابهذا

المصخحة:الصورةهذهعلىالكتابفوجدت،الجبوريالدكتور

تشرلثلمالأمسرفيفإنكتمحكولاأرجع"مسيلمة

الأئؤكهوىهواكوكانوحسيسهفياللهعلىكذبت

تزكخالديأتهموإن،كيمنعوأنقومكوضتاك

ق!لذمنالأرضفيلذومامضغدمنالجوفيلكفسما

(1)"يهلكمثلهي!قلمنعلىشسؤء؟إلىالذيسوذسحبت

بالإضافئ()التدخل

القوللفظإدراجوأخفه.فيهوالزيادوالنمالإدراجفيالرواةتدخلأنواعومن

فيراجعالسببأوالنع،صاحبقولانقطالحينهنأنخشواكأنهم،الروايةحشوفي

حينكلفيالقوللفظةيعيدونفتراهم،عليهمسيطر؟منالشفويةللروايةماإلىهذا

الشفوفي.السار)يصنع!ك

:قال...":الثعقمنالقطعةهذهمثلنرىعمثلاالعابنعهروإسلا!قصةففي

طريقيفيفاستقبلني:قال.جعفرمنخالئالقيتهكونأنإلمبأحمباحديكنفلموتفرقنا،

ال!أشهدأنيتعلم:فقلتبيدهفأخذتمنهفدنوت:قالأحذا،ازفلمخلفهفنظرتمرة

وذهب.فتركني؟قال.فاثئتالفههداك:فقال:قال.ورسولهعبذهمحمذاوأنالقإلاإلهلا

فجعلوا:ثالئوئا،قطيفةعليفألقؤافأخذوني:قال.صيشهدوهفكأنماأصحابيفأتيت:قال

غيرهامنقرأءثهاشئتولو،الراويزلادةمنالقصةهذهفى()قال."لفانملماأ2(،.،.!"ير: لهايعموسي

ال!زد.وجريافي!القممةلتدفقأوجبالحديثضفنافيحذقهاإنبلالنعئ!،ذلذضزلما

.الجبوريتحقيقا18عللواقدي،،الردة(1)

الكبيروالطبقات،3/181احلوكواالرسلتاديخ:فيأخرىامثلةوانظر:،ه؟ه/هالكبيرالطبفات(2)

3/288،3/279،5/48،51/238.



ألفاففايقحمونقدبل،المساعدةسبيلعلىالقولبإدراجالرواةيكتفيلاوربما

ونحوها.،(1)"الت"ثملما،قال"ثم:ملمن،كلمتينمنأخرى

كشعبر،قائلهالنعإلىفيقولينسبةمنها،ألوانعلىتأنيأخرىإدراجاتولهم

لحعين"والشعرمفيذا:بعدهالراويفقال،خطبهبعضفيالزبيبناللهعبدبهتمشل

.(2)الخطبةروايةأكملثم"المريالحمامابن

لمحرمةبنتقيلةإسلامقصةفيكماالنم،فيضمائرعلىالعائدةالأسماءإظهارومنها

السلام:فقالالشمس!ارتفعتوقدرجلجاء"حتى:العبارةهذهنلقىحيثأدتة!تممقا،ز

وبركاته،اللهةم"روالسلاموعليكغقجهؤيمهملؤ:ع!تمالتةاللهرسولفقاو(،اللهرسولياعليك

.ويالرامنتفسير"النبيتعني":قولهفإن،(3)"...أسمالعتمالقةغقيهؤ!تت!النبيتعنيوتلليه

العقبة،ليلةالعباسخطبةفيكما،النمسعلىجديدتمبفائد؟الرواةيأقطأنومنها

والخزربخالأوسق"و!انت:"الخزرجمعشر"يا:العباسقولبعدالراويأضا!فقد

.(4)"الخزرجئدعى

النجالثي:قال،النجالثيعندعميروقصةفيكما،اعجميةكلمةالراوييترجمأنأو

تكهملموا")5(.أيع!ير:قال-"تخروا

حلةعنفيهاتحدثألتة!مكتة،قحزايمبنلحكيمقجةففي!التدخلالروا"يطيلوقد

تلكعنالقصةمتنفيأسطرخمسةمقدارهاإفادةالراويفكتب،الجاهليةفياشترأها

.(6)القصةبقتةأكملثموتاريخها،الحلة

.6/421الكببرالطبقات(1)

.6/175الكبيرالطبقات(2)

.3/275نفسهالكتابفيأيضاوانظر:،276-1/275الكبيرالطبقات(3)

.4/7الكبيرالطبقات(4)

.5/52الكبيرالطبقات(5)

.6/45الكبيرالطبفات(6)
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وحفها،الحديثةطباعتنافيالهامشفيتكونأنحقهاجميغاالإدراجاتهذهومثل

صاحبهلهأرادمثلماوالحشو،الزيادةمنبريئانقئا،صالهنتايعودسلمىالنمئ!منتزالأن

.يكونأن

،أسبابإلىعزوهيهممكنالصحابةعنثرنصوفيللرواةتصزفيمنمغىماإن

منها:

تنكرهمماالصحابةبينشجرمماشيئاينقلانمنالراويتحرجداعيهأخلاقيئسبمب-ا

مقؤعة.يراهاالتيالألفاظكبعضبهيتأثمشيئاينقلانأو،رأيهفيالقلوب

داعيولاعليهمتعارفايرونهمافيحذفون،عليهيكتهمبمالتوفيراقتصاد؟وسبب-2

والخطب.الرسائلومقذماثكالآيات،لإثباته

إثجاتأوالطوبلة،بعفالمعانيكاختصار،الروايةفيالإيجازداعيهبلاغيوسبب-3

فحسب.فحواها

أداءفيأبلغهذاأنرأواإذاالنمئ!،منليسمايضيفوناوألفاطايدرجونوقد-4

النعئ!.إقهموأوفق،الرواية



والقنزو!تقخاذالا!41

الأدبمنهمايسلمولمجميعا)1(،الأمماداببهماابتليتالهتانوالتزويرالانتحال

منذالعربطالنثرمنهمايسلملمكما،المتقدمةالعربيةالعصورفيالشعرسيماولاالعربط،

.(2)الجاهلية

الوضعأسبابمنلهأتيحفقد،الصحابةنثرومنه،الإسلامصدرفيالنثرأما

،أخرىسبابأثموكانت،الأسبابتلكاعظتمالفتنةوكانت،لغيرهيتخلمماوالانتحال

أعليعتمالتةغقيهؤي!د!:الدهرسولبعدالخلأفةبأمريقومفيمنالشيعةفيهغالىالذيكالتنازع

بكر؟أبوأم

أرسلهابكيرأباأنزعمواالتيالطويلةالرسالةمثلآالمزورةالنصوعستلكفمن

منبكيرأبيعلىمكذوبةرسالةوهي!عكتة)3(،عبيدةأبيلسانعلىز!غتهظعليإلى

أحمدعنهاقالوقدالعصر.ذلكلأهلقمايتأتىلاففيرطاطولاطويلةفهي؟شكغير

غلبلما...مفتعلةموضوعةالرسالةهذهأنفيريبمنعندي"ليس:صفوتزكي

وعيربكرأييرسائلقييعرفلممماأسلوبها،فيالأثرالبئنهالبديعيةالصنعةمنعليها

يعهدأمديدإسهابمنفيهاعمافضلاالعصر،هذاأهلمنأحليكلامفيولاوخطبهما،

(4)
."منهم

،بيروت،الجيلدار،132صلأسد،االدينناصرللدكتور،التاريخيةوتيمتهاالجاهلىالشعرمصادر:انظر(1)

.ام8/996ط

دار،121-77عسالهلئل،عثمانبنالرحمنعبدللدكتور،والانتحالالأصالةبينالحاهلىالنثرانظر:(2)

هـ.1/9141ط،الرياضالمؤيد،

الأسكندرية،بمكتبةمصورةنسخةمنه،الإسكوريالبعكئبة،مجهوللمؤلني،مخطوطشرحالرسالةلهذه(2)

.\"9-1/89محفوتلزكي،الربرسائلجمهرة:فيالرسالةوانظر،38همخطوطة،441فيلم

.1/88العربرسائلجمهرة(41



"البحر:الرسالةمنالجملةهذهمثلبكلامهيقصدإنماصفوتزكيوالعلامة

ضصلعاء،والأرجلواء،4والسما،أغدفوالليل،أ.كلفوالجو،مكلفةوالبما،مغرقة

عسموف،عنوف!والباطل،رؤوفعطوف!والحقمتعشر،والهبوطمتعذر،والصعولي

الذيهذا"ما:الجملةهذهومثل؟(1)"..البوار.رائدوالضغنالشرر،قداحةوالعخب

طرفك،دونهويتخاوص،كل!عارعليهويلتوي،قلبكبهوتذوي،ك!فنلكتسؤل

بهيفيضولاصقداؤك،عندهوتكثرنفشك،معهويترادفضغنك،بهوشمتشري

.(2)"كئاسل

بغئىمعهنكونماوهوبكر،أبيبمثلتليقلاالتيالمعانيمنالرسالةهذهفيماإلى

و!رانه.ؤفيهلجلاء،عليهالاستشهادعن

التوحيديمماحيانأييإلىصناعيهانسبةورخحقبل!أمنالحديدأبيابنكذبهاوقد

المراسلاتهذهأنظنيعلىيغلب"الذييقولكا:ذلكوفي،بكلامهلشتههابمغيرهدون

لأنه؟التوحيديحتانأبيكلاممنوأنه،موضوعمصنولحكلهوالكلاموالمحاورات

أبيوكلام،ورسائقهدمركلاتمحفظناوقد،أشبهوالبلاغةالخطابةفيومذهبهلكلامه

كلامهما،فيالسبيلهذايسلكانولا،المذهبهذايذهباننجهمدهمافلم،وخطتهبكبر

وصناعةالبديعمنوعمربكرأبووأينبخفى،ليسالتوليدأثرعليهكلالموهذا

ويدل،خرجالمعلينذلكمنالكلامهذاأنعرفحيانأبيكلا!تأولوقن!؟المخذثين

يسند)البصائر(كتابفيعادتهوهذه،المروروذيحامدأبيالقاضىإلىأسندهأنهعليه

ينسبلأنكارفاكانإذا،نفسهتلقاءمنهويقولهأنيريدماكلحامدأبىالقاضيإلى

.(3)"إليه

.1/93الربرسائلجمهرة(1)

.1/95العربرسائلجمهرة(2)

1/226،البلاغةنهج!ثرح(3)



قدالحديدابنأنذلكالأمر،فيالحسخةلهوكهذاكتائاالحديدأبيابنيكذبوأن

هذامثلتكذيبهفمعنى،كعليالصحابةبعضرإلمطم!سوبةضعيفةأخرىخطتارفي

.(قئققه)1والهوانالضعفمنبلغقدأنهالكتاب

الثهحميدمحمدنفلهما،الخطاببنعمرللخليفةالمنحولالمزي!النثرأمثلةومن

كتبهأنهالشرقثودط4الآبازعتملعمرقديمعهدصورةمن(السياسيةالوثائق)مجموعةفي

.12)وفارسالمدائنلنصاركط

علىموضوغامختققاكتاتا(والملوكالرسل)تاريخفيزخمةآدتةالطبرفينقلكما

.(3)آخرينوعقوبةأناكلبقتلفيهايأصره!رع،أبيأبنمصرواليإلىآلتة!ستهخةزعثمان

وقد.المسلمينبينالفتنةيزرغأنواضعهبهأرادوقد،لهيصحلامكذوبكتابوهو

فقال.فيهثموورولا،غيمولا،كتتماأنهباللهيقسمفجعلألتة!شكتة،زعثمانعنهشئل

.(4)قدصقد:م!لمةبنومحمدعلي

الخليفة،إلىونسبتههـاصناعتهاعلىالوضاعينكلكيفالكتبأمرخطيرإلىفانظر

الخليفة.وقتلالفتنةأسبابمنسبئاالكتبتلككان!تكيفلل

سي،المقلأنيس!بوضعهححكمليزيد،ابنهإلىسفيانأبيبنيةمعا!منكتابثمة90

وباغذ،فيكالأولفجعمابكالعنايةأذنالتصريحالسشةأدتفقدبعد،"أماةأوله

العهد!ذلكفيمألوفيغيرهوماالمجازاصطناعمنفيهأنرأىفقد؟(5)"...منكالرجاء

ماعلردأبعفالأدباءأوالخوحيديصنفهاحكايةأومفامةئكونأن"أشبهأنهاالمقدلهمثئانيسراىوقد(1)

.1/381النثريةالأساليبتطورانظر:،بالخلأفةعليأوثةمنبعضهمإليهذهب

.9عه،ال!سياسبةالوثائقمجموعةانظر؟(2)

.4/367والملوكالرسلتاريخانكظر:(3)

.4/437والملوكالرسلتاريخانظر:(4)

.388-6/387الأعشىصتح(51
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منفيهوما،العباسيالعصربإنشاءأكمبههومماالمتكقفالازدواجمجرىيجريأكثرهوأن

الكتابفيلماثم،للمفكيرشحهكانالذيوهو،قبيحبكلووضجهيزيد،علىالخفل

هذاومثل.(1)الأولالصدرفيالإنشاءبمتانةفسيخهفليس،الاحتباكوعدماقفهقةمن

معاوية.لسانعلىفوضعوهيزيد،خصوأاخترعهقديكونأنبعيليغيرالكتاب

"اختلقهكتالبمنزعمما-ومسشنزبه-الاختلأقأخبارعجي!ومنذلك،

الطبريعندالخبروهذا.(2)"الشامأهلعلىفقرأه)كذا(،سعدبنقيسمنمعاوية

جهـدهكانشقيم،بنمخنفبنسعيدبنيحيىبنلوط:مخننيوأبو،يخهمنفأبيطريقمن

ه!فنمجئؤأبوأما.الجمليومقتلوقد،ق!غشةعليأصحابمقوكانصحابئا،مخنف

الرواياتبإيرادمهت!وكان.13)والشيعةةن!لاأهلبينإجمالحمحلوتشيعهمتشئغا،فكان

ب!ميوليمخنفأبوظهرانذلكعننجم"وقد،أخرىقبائلورواياتالباقيةالكوفية

.(4)"مصادرهتنوعمعتن!سجملاوقتلية،الأمويينضدوعلوية،الشامضدعراقية

،(5)بدعتهميعضدماروؤ،اإذاعندهمالبدعأهلروايةيرذونبالحديثالعلموأهل

القبولقواعدبينفرقهنالكونعم.الشيعةبهئل!متيمعاويةيصمقماكلأنومعلولم

الراوييكنلمإذاهذاولكن.التاريخأوالأدبورواية،الحديثرواية:الروايتينفي

لمذهبهتنتصرأخهمبالينقلمنهيقبلفلاذكرنا،كالتيحقا،قادحةبتهمةالروأيةفيمتهتما

مماهذافإن،الروايةبتلكمخنفأبي4تفزذلكإلىضممناإذاخاصة،خصوقهتعييمباو

.201-1""/االنثريةالأساليبتطور:انظر(1)

.4/535والملوكالرسلتارب!(2)

بنإبراهيمبنليحيى،نقديةدراسة:"الراشدةالخلافة"عصر،الطبريتاريخفيمجثفأببمرويات:أنظر(3)

.الرياض،العاصمةدار،لم2-4صا،اليحيىعلى

.1/178،مصطفىلشاكر،والمؤرخونالعربيالتاريخ(4)

.136عالفكر،نخبةتوضيحفيالنظرنزهةعليالنكت:انظر(5)
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لتزييفباصحاب!!اتهاممفلمنالمأثورالمعقولتخالفكانتإذاوخاضة.(ج!ا)1يضقفها

بالكفما،القومأشرافطعنهايتنؤهالتيالمشينةالأخلاقمنالكذبأنعلى!أوالكذب

أدتة!تمكئة.زكمعاوية،منهميغؤقلاللهوحيعلىبالمؤتمنينبالكفما،بالصحابة

المشتبعوماأدتة!غئانازومعاويةعليبينسجرفيماالمروئةوالخطبالكتب!مكثيراإن

نسبتهثصخلاموضو4،مكذوبمنهاكثلإاوإنوئيذا،ونقاشاطويلآ،نظزألتستدعي،(2)ذلك

.(3)والمخاص!مةالجعداللاإبهيبتغونلا،الطائفتينمنالدينرقيقوقولموضعهوقدإليهما،

علىوضعككتاب،الصحابةمنهؤلاءغيرعلىوضعتأخرىكتبوهنالك

.(4)إليهونمسبوهالبصرةأهلبعفسوضسعه،ضهمفرةأبيبنالمقفبإلىالربيرابناللهعبد

بيتهوآليةتكش!ةتدأزعليعلىوضعمماشيئاتبلغلا-حاليكلكل!الكتتهذهولكن

.(5)الصحابةمنأحدلسانعلىيوضعلمماألسنتهمعلىوضحإذبمالكرام

،412-602ص،الطبريتاري!فيمخنفأيىم!!لاتانظبر:!11

"أجمهامطلعها:قبل،نقلناهاالموعظةفيخطبةعليإلىأقرتفرآهفيهالجاحظوشكمعاويةالىنسبمما(2)

منضروب-الله-أبقاكالخطبةهذه"وفي:الجاحظعقبهاقال؟الخ"..غنود.دهيرفيأصبحناثدإناالناس

تصغيففيالمذهمتهذاأنومنها،معاويةدعاهمأجلهمنالذيالسببيشبهلاالكلامأنمنها:الغحب

ومعانيه!تكلتةعليبكلاماشبه،والخوفالتقئةومن،لالوالإذالقهرمنعليههمعماالاخباروفي،الناس

الرهاد،م!سلككلامهفييسلكالحالاتمنحاليقيمعاويةنجدلمؤمنهاي!لا.معاويةبكلاممنه؟وحاله

وبكثيرالأخبار،بأصحابأعلمواللهسمشاه،بماوئ!خبرلكمنكتبوإنماالغئاد.مذاهببدهبولا

.2/16والثبينالبيان،"منهم

الأد!رجاليستطع!لالتيوالمنحولاتالمخترعاتكثرتالفتنةقيام"منذنصار:حسينالدكتوريفول(3)

نصارحسينللدكتور،العربىالأدبفيالفنيةالكتابةنشأة،"اليومالىصدقهامنزيفهاتبيزوالتاريخ

رسائلفيالشكبعضنشككنا"إذا:يقولثم،م2/9661ط،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،5هص

منالمجلداتيؤلفماعليإلىنسبوقدالأنحاء،جغصبنايجيطعلىرسائلفيالشكفإن،عثمان

الدكتورولعل،ريبلامبالغةوهذه.56ص،(ايقيئاواحدةلهنثبتاننستطيعوما،وخطبرل!همائل

لحليصحتفقدوإلالما؟البلاغة"نهجكتابفيطالبابيبنعليالىنسبماهذابحكمهيقصدنصار

الدراسة.منمخئلفةمواصعفيبنامرمانحوعلىوغيىه،الطبريتاريخفيوخط!برسائل

.616-561والملوكالرسلتاريخانظر:(4)

،2/284البلاغة!جشحمثلآ:طالبأبيبنعليإلىنسبمماصحتهافيالمشكوكالكتبمنأمثلةانظر:(5)

.2/705،2/925ةألطالبمنالأدئه!تمنقا:زفاطمةإلىنسبوكا،61/671،61/172،61/522
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الثانيالفصل

ختجاجوالاالغقلى
!ح!صح-

وأوالمحاجة.وخذلومحاجةتفكير،ؤطربقة،حكهةمن،اثارههنابالعقلالمقصود

نإمغا"أ1(.هماأوسلوكهأورايهتعديللأجلمامتلؤإلىخطالبتوجيه"هو:الجخاج

علماأوحكمةاوفلسفةلاستحاذوإلاخالضا،عقلثايكونلاأنالأدببالنع!فيالأصل

بمهار؟إلافيهتوزليلاوأنالآثار،تلكتخفتالشعرانفيويجب.القبيلهذامنشيتاأو

مستثقلآ.قولاأو،ملوكةخطبةوغدا،ضماؤهوغاالشعرقسمذغابتافإن؟وجنكة

النثرأدبيةوما،لهعوئاالعاطفةتأنيثم،(2)العقلعلىاساسهفييقولمفإنهالنثرأما

بهاقرالتيالمتقدمةالعربيةالعصورفيخصوضا،والعاطفةالعقلمنمخهمتيالامزيجاإلا

يتصوروليس،خالصةعاطفةذيالأيايمتلكفينثير4إنشايتصورفليسالشعربمسلطان

الحديث،الأدب!اعصرنافيينتجالذيالنثركبعفهذاتامةثمعرئهصبغلمذينثبرإنشا/

يسفونفقد؟القصيدةلفظةالشرمنيستعيربعضها،مختلفةاسماةأصحابهعليهفيطيق

صورته:علىفيطلقونالتوع،تناقضفيالوقوعمنيخافونوقدالنثر،بقصيدةصورته

.(3)كلذغيزاخرىبأسماأيسمونهوقد،الثثيرة

،4"مجلد،اأص،الوليمحمدللدكتو!!بيرلمانوشايموأرسطوأفلاطون:الججاجإلىمدخل:مقالة(1)

الكويث.،والآدابوالفنولىللثقافةالوطنيالمجلس،م1182وديسمبرأكثوبر

واستعمال.الخطابيةالمعانيأقواهووالإقناع،الشعرثةالمعانيقوالمهوالئخييلإندا:الفرطاجئيححارمبقول(2)

الئخييلأن!ك،الموضعبعدالموضعفيالإلماعوحهعلىذلككانإذا،سائغالهـشعريةالأقاويلفىالإقناعات

القرطاتجنيلحازم!لأدباءاوساجالبلغاءمنهاج،"الموضعبعدالموضعفيالخطابيةلأقاويلافياسئعماالاسائغ

.م9811بيروت،الإسلاميالغربدارهـنشورات،الخوجةبنالحبيبمحمدتحقيق،36ا!ع

أهـ،4"ابالرياصالأدبيالنادي،197عشرف،ياسرلمحمدالمضاذة،والقصيدةالثميرةانظر:(3)

منالجديد،الشرمفهولمقيأداةالنثراتخاذ:التاسعالفصلفيالنوعهذاتاريخقيالقولتفصيلوانظر:

تأليف،الغربيالادببئأثيرموضوعاتهوأشكالهثطو!:197؟-0180الحديثالعربيالشعر:كتاب

=،غريبدار،مصلوحسعدوالدكشورالسيدشفيعالدكتورعليهوعلقترجمه،5."س!آهولموريه.س
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العقل،رؤفذآرأ

الدينفيجاءماأعظمهاكثيرب!،أسبابالصحابةعندالعقلتأسيسفياسهملقد

الردفيوسائلومن،الحخةوإيراد،والبرهانللاستدلألطرقيمنالجديدالإسلامي

تقادتمثثمكأ1لتةلخحهؤسفض.نبئهوضحبةغؤق!،الثهكتابمنهذافقهوا؟الشبههودخفس

بعضا.بعضهنمفعقتم،منهمبقوبمالزمان

للامور،ومعالجةودرايةوتحيربة،تليدةحكمهذامخضرفاكانمنالصحابةومن

له،العرببأحوالمعرفةعلىكانمنومنهم،بالأمموالخفطةالعمربطولتك!تها

ومآئرهم.وأخباليه!(بعلرمهمجنهـق

فإذا.الك!بإلممامنهـماأقربالفطرةإلىهما،وله!ة4ذكاغ!خ!الثهؤقبهقنومنهم

عليهاللهأئقتمقنوأوق!الحئة،وقيىتتالحخة،ظهرتسبقمماشي؟إلىهذاانضاف

وفزقاتا.بياتا

والاعتبار)1(.النظزعبادتهخلوتكون،الكونفيويتدبريتأفلكانمنومنهم

مرأسررمكزلم،و!ثأ"والعاقل:العقلعنحديثهصرضفيجعفربنقدامةيقو!

معمخلوقمنهلقع!لاو.إليهبهحاجةلامنوعند،حاجةإليهالناسمنبهمنعندمقذلم

،الباردةوالتجربة،الحقيقيةالعلومباقتناءذلكبعدومكتشمبمستفادومنه،الفطرةأول

.(2)"الصحيحةالآدابوأهل،الوثيقةالآراءذويومجاراةوالرويةالفهمعن

الأدبفيالمستماةالقصيدةتلكوجودأنإلىهل!سة!!ه"!س"كوينجونذهبوقد.م2؟"3الفاهرة=

،6عهكوينلجونالشعر،لغةبناءانظر:،"استثناثية"ظاهرة:تعبيرهحدعلىأنهاأوناد؟،النثرلماب"فصبدة

.م3/9931ط،المعارفدأر،درويشاحمدالدكتورترجمة

!6"،2/65لأحمدالزهد،:انظرألثة!شكتة،زالدرداءكأب!ا(1)

.244صجعفر،بنة!!دقل،الكتابةوصناعةالخواج(2)
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فيالصحابةعنائرماكل4استقصاالموضعهذافيالبحثغايةمنليمسإنهالا

الإشاراتبعفسولكنها،مستقلبحثإلابهيقوألاكثيرفهـهو؟والعقللاحتجاجاموضو4

القضية.هذهفيبا4منللصحابةماإلىالهاديةالأمر،منفيهنحنماعلىتدذالتي

لاستشهاداإلىبناحاجةلاالذيالكبيرالأثروهو،الإسلامأثرمنقذمنامافسوى

الأممبعضبثقافاتمااتصالمللصحابةكان؟الصحابةنثرفيظاهرفاشبىهوإذ،عليه

ينتظرهممافهو،وشعتهالاتصالهذامدىعلىالحكمالآنبوسعناليسدانه،الأجنبية

شيئايعرفكانشعبةبنكالمغيرةالصحابةبعضأنذلكمنيروىممابموبحثتمحيع!

مطلغاكانقنمنهمووجدنا.(1)اهنعيترجمثابهمببنكزيدبعضهموكان،الفارسيةمن

نصارىإلىلهكتاتاتأريخهفيالخطاببنكعمر،الأخرىالأممدياناثمنشي؟على

سيماولابها،بأسلابالتاريخمعرفةلهمووجدنا.(2)دينهممنالصومبشهرنجران

.(31وقراهمبلدانهمتاري!

لعقلى،اهزفظابآر

بتكا!)الا

!شكتة،الخطاببنعمرهذاعلىالأمئلةوخيووتزو،الأمورفيتنهرللصحابةكان

يرفعوالاأن،الكوفةلبناءأتاهالذيالوفدإلىكعهده،المعانيبعضئحدثرأيناهفقد

منيخرجكمولاالشزف،منيقربكملا"ما:قالالقذر؟وماقالوا:القذر.فوقبئيانا

.(5)رمعوضعمنهو،للكلمةاللغويالمعنىيجاوزمعتىوهذا.(4)"دضقلا

.1/88والملوكالرسلتاريخانظر:(1)

سبقصنيالكتابهذاكلالتعليقوانظر:،192ع"اللهلحميد،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:!2)

الصحابة.كتببناءفيالتأريحعنحديث

خطبةوانظر:،2/552شبةبنلعمر،المدينةتاريخ:في!اللهرسوليديبينظبيانخطبةمئلأانظر:!31

.2/7العربخطبجمهرة:فيعليبنللحشن

.4/44والملوكالرسلتاربخانظر:(4)

،2/525شبةلابن،النبويةالمدينةتاريخكتاب:فيانظرها(5)
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عتاأاعاد؟لكلإن

الصبرالخيرفعتالي

الثهخشيةلكيجتمعناتك؟اواصاتكماعلىفالصبر

أمرين:فيتجئمحاللهخشيةأنواعلم

معصيتهواجتنابطاعته!س

الدنيابحبعصاهقنوعصاهالدنياببغضأطاعهقناطاعهوإنما

الآخرةوبغضالآخرةوححب

إنشاءالثهينشئهاحقائقوللقلوب

العلانيسومنهاالسزمنها

حامدهيكونفأنالعلانيةفأماقلبهمنالحكمةبظهورفيعرفالسزوأما

سواء)1(الحقفيوذافهالناسوبمحبة،لسانهعلى

التحثبقيتزهذفلا

محتتهمسألواقدالنبئينفإن

عبذاأبغضوإذاب!حأإذاالثهوإن

تغضهخببهعبذا

عندبمنزلتكتعالىاللهعندمنزلتكفاعتبر

الناس

حثىفيهسيقعالتوليذلأن"السزدا؟وأخرفدمها،شيئا"العلانية"جملةمنيفزعلنأنهعمرعلملما(1)

فأما،العلانيةومنهاالسر:"منهافقال،الئفذموالنشرالل!فيحفهوكان،انقطاعغيرمنالكلاميسترسل

.(...وكذافكذأالعلانية
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وإن،بقتةبالوفاءالخطأفإنالوفاكأ،"والوفاكأ:العظيمهـةكقولته،بعفالجكموكابتكاره

النظر.طولاثارمنأثروهوعمر،افتضهجديدمعنىفهذا،(1)"الهتكةبالغدرالخطأ

ستدلاللمالا)خسن

،..عهدهفيالشرأبأصابواالمسلسمينمننفراأذرويفقدبماستدلالهوكح!ن

فكتبوا.علينايعزمولم،"منتهونأنتم"فهل:قالفاخترنا،خيزنا:وقالوافتأولوا،ف!ئلوا،

أقامثم"فانتهوا"؟:يعني"منتهونأنتم"فهل،وبينهمبينناذلك:إليهمفكتبعمر،إلى

العلمعلومنوهذأ،حقيقتهعلىالسؤاللاالأمزالسؤالمنقهستمفقد.(2)ذخلاعليهم

بتصاريفه.والخبرة،العرببلسان

وأما...":لهكتابمنكقولهمآلاتها،الأفعا!من!يستخرجيتروىز!غتةوكان

فهوليتارئيئوإنوالعدلمرخاء،ولا؟د!يلفيولابعيد،ولاقريبفيفيهرخصةفلاالعدلم

.!3)"رفكللأنكشفهوسديذإ،رئيئداناتجؤر.منللباطلوأقمعللخؤر،وأطفأ،أئوى

المشتغلين.الفلسفةأصحاببعضإلىتنسبهالربماعفراسممنجرذتهالومعالخفتلك

يرىلعلهبلالمعاتي،تلكمثلعنالأمةهمولمتشغلهلاالذيالخطاببنعمرولكنه

9مة.اإلىأدأؤهعليهواجئاهمافيها

التقسي!

تعدادعلىوالحرص؟القولوتنظيم،التقسيمن!حنثرهمفيالعقليالعملومن

والرضا،للحكمالصبر:خلالأربغالإيمان"ليروة!صكتة:الدرداءأبيكقول،الجمل

شحةالناسصلحخلالثلاثولولا.للربوالاستسلام،عللتوكلوالإخلابالقدر،

!ء
.(4)"بنفسهالمرءوإعجاب،متبعوهوى،مطاع

.3/924والملوكالرسلناريخانظر:(1)

.4/96والملوكالرسلثاريخانظر:(2)

.3/585الرسل!والملوكتاريخ(31

،3صا،المباركلابنالزهد،كئابمنالمروزينسخةعلىحمادبننعيمنسخةزوائد(4)



اخرهفيبالتمثيلالمشروحثمقسم،كلفيمعناهببيانالمتبوعالتقسيمجميلومن

"القلوب:ةخغ!ةتلأزاليمانبنخذيفةقوذ،عليهمزيدلااستقراراويستقز!أالمعنىليثئت

بعدالكذرإلىيرجعقلمبفذاك،منكوسوقلبالكافر.قلمبفذاك،أغلفقلصب:أرلهعة

اجتمع،مصفحوقلب.المؤمنقلبفذاكيؤهر،السراجمثلفيهأجرليوقلمب.الإيدان

كمثلالنفاقوضثل،العذب4المايمدهابقيلةكقثلفيهالإيمانفمثل،وإيماننفاوافيه

.(1)"غلبلايتهماوهو،والدمالقئحيمدهاالقزحة

)التفرلع(

حتىوالصبربعف،منبعنههوت!وليد،الكلمتفريعالعقليالدملهذاومن

عمركقول،بديعالمعنىطبقاتبينوانتقاليبارلح،بتسلسلي،أداؤهالمرا؟المعنىيستوفى

عتادابمعاد؟لكلاذواعلم..."قفألتةغح!ا:وقاعيىأبيبنسعدإلىوصبةفيالخطاببن

نأواعلم.الفهخشيةلكيجتمعناتك؟أوأصاتكماعلىفالصبرالصبر،الخيرفعتالي

ببغضاطامحهقنأطاعهوإنما،معصيتهواجتنابطاعتهفي:أمرينفيتجتمعاللهخشية

حقائقوللقلوب.الآخرةوبغفسالدنيابحبعصاهقنوعصاه،الآخرةوحمبالدنيا

الحقفيوذافهحامدهيكوذفأنالعلانيةفأما،العلانيةومنهاالسرمنهاإنشاء،الثهينشئها

تزهذفلا،الناسوبمحبة،لسانهعلىقلبهمنالحكمةبظهورفيعرفالسزوأماسواء،

عبذاأبغضوإذا،خمبهعبذاأححثإذاأدتهوان،محبتهمسألواقدالنبيينفإن؟التحئبفي

الجهدلنايظهروحتى.(2)"الناسعندبمنزلتكتعالىاللهعندمنزلتكفاعتبرتغضه؟

:الصورةهذهعلىتمثيلهايمكننا،الوصئةهذهفيوالتقسيمالتفريعفيالعقلي

.405ص،المباركلابنالزهد،(1)

.48!لا/3والملوكالرسلتاري!(2)
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والتفكرالنظربطولالمستخرجةالمبتكرةالمعانيمننفسهالكلامفيماسوىهذا

العقل.عملمنخالم!عملوأولئك،والروتة

فيهايتشغبماالعفل،تقسيماتمنهذاشممفياخرىخطبةأ"فطاببنولع!ر

فيها:يقولتدزتجا،!ازجويتلتشغتا،

وتباشيرأماربللعدلنإ!)،

فالرحمةالتباشيروأماوال!خاء،،4فالحياالأماراتفأما

واللين،ني!او

مفتاخابابلكلر!يوباتاأميرلكلالثهجعلوقد

الزهدومفتاحهالاعتبارالعدلفبالب

حق،قتلهأحدكليمنالح!قأخذوالرهدبتذكرالموتذكروالاعتباربتقديمله

(1)"حقلهأحدكلإلىالحقوتأديةالأصمالوالاسشعداد،الأموات

آلستدلاالائذوساجآر

لم

العقلفيهااستعملوأ،(2)صعروفةمجادلالتعليهماللهرضوانالصحابةعناثروقد

استمالمهم.أو،المخالفيناراءدحضفيالججاجية.وسائلهملهموكانت،استعمالأ+لما

لبعفذكروهذا.نقولعلىمثاليخيزالجدلمنبهاداروما()السقيفةحادثةفيولعل

والوسائل.الحججمنفيهاوردما

بنيسقيفةفيالأنصاراجتمعتعهم!أدتةغقيهؤسلؤأدثهرسولقبضلماأ!نهالروأيةتحذثنا

إليهمسعذأوأخرجوا،عبادةبنسعذد!ئملأئم1غقيليمحمليلعدالأمزهذانوفي:فقالوا،ساعدة

تكذيجتماوذكر،الإسلامإلىوسابقتهمفضقهمفيهاذكرخطبةفخالتهممريف،وهو

.3/485والملوكالرسلتاريخ(1)

الدراسة،هذهفيالصحابةعندالجدلألوانمنه!رعسبقماانظر:(2)



وجاهدوا،ونصروهوعرروهبهامنواالذينهموأنهم،إياههموتصديقهم،لهالنبيقوم

فإنه!الأمربهذا"استبدوا:قالثم،راضعنهموهوعتمالئةغقيهؤكح!النبيفمات،الثهأعداء

ولن،القولفيوأصسبتتما،الرأيفيوفقت"قدأنبأجمعهمفأجابوه."الناسدونلكم

.(1)"اضرالمؤمنينويصالح،ققتعفينافإنكالأمر،ههمذاونوثيك،رأيتمانعدؤ

علىوالتأثيرالناسإقناعفيمنزلئهتعمفهوماالخ!طيب)2(،صلاعأثزيهظهروهنا

منإنإذيسير؟بعدسيرأكمارأيهمنأقوىهوماالرأيمنهنالككانلوحتى،العامة

يخالفهمقنلاستحفرواوإلا،فحسبحقهوماعلىالناسكلليسالخطابةأصول

إلىويروكه)3(،الخطيبيراهماعلىالثاسحملهوحقامنهاالمرادولكن،الحالفيالرأي

ديننامنوليس.ليهإالناسرا!ظنأويصرلهت،ححتهفيبطهمل،منهحخةأقوىهوقنيأقطأن

وكليفع!لوا،أنمناتقىهمبل،بقولهذاكإذالحقيردلمبعفالصحابةأنندعيئأن

تقدمتتماالأمرآخزالحقيظهرلناللهأنعيمقدولو،الحقهويراهبماإلانطقمامنهم

عح!1لتةغقهؤشتفؤ.محمدأصحابفيفيهنشذلاماهذا،يقولماقولإلى

ابتفإنفقالوا:،بينهمالكلامترادواتهصألتةغت!الأنصارأنالروايةتخذثناثم

،الأولونعحتمالتةغقجهؤلمملىالثهرسولوصحابةالمهاجروننحنفقالوا:قريشبىمهاجرة

ف!نا:منهسمطائفةفقالت!؟بعدهالأمزهذاتنازعوننافعلاتمواولياؤه؟عشيرتاونحن

عبادةبنسعدفقالابذا.الأموهذابدودبنرضىولنأمير؟ومنكمأميرمتا:إذننقول

الؤقن.أولهذاسمعها:فا

3/218والملوكالرسلتاديخ(1)

من،أسبابثلاثةهناكإنإذ،ثلائةالخطيبفيالثفةبعثالىتدعوالتي"العواولانإلىأرسطوذهب(21

للدكتور،الحجاجإلىمدني:مقالةوالبز"،والفضيلة4السداهيهذه،الثقةإلىتدفعنا،البراهينغير

لأرسطوطالي!،الخطابةلكتابالفرنسيةالترجمةعنهذاأرسطوكلامترجموفل،28ص،الوليمحمد

.!7.82ببارش!المنشورة

لم،ساسليممحمدالدكتورتحقيق،2!سسينا"،ابن)ئلخيعوشرحلأرسطوطاليس،الخطابةانظر:(3)

.؟م954/1طعنمصورة9،02الثفافةلقصورالعامةأاليئلاالذخاثر،سلسلة



لتحقيقدائبينولسنار!كحةبكرأييإلىفأرسلالخبر،أتاةعمرأنالروايةتذكرثم

الخطابةفيالعقلعملمنفيهاوردبعفمابيانشأوئابلفيها،يجيءوماالروايةهذه

..الأنصار.فيفخطهمتبكيرأبوفقدم:الروايةتقول

بكر،أبوأرادهالنتائجتمهدمقذمالخعلىمبنية،جدليةخطبةهذهبكيرأبيوخطبة

منهاةواحد؟كلتفصيلهذا

الججاجمنفيهامابكرأبيخطبش

)!قذما(...خلقهإلىرسولامحمذابعثالله"إن

لهم،الالهاختيارففميلة(أولى)مقدمة،آبائهمدينيزكواأنالعربعلىفعظم

ص،قومهمنالأؤلينالمهاجريناللهفخصق

به،والمؤمنيناوليائهأولهمليكونواله،اوالمواسابه،والإيمانبشصديقه،

.إياهوالمؤأز!دن.لهمقومهمأذىشذةعلىمعهوالصبر

وهمتالئصرةفضيلة(ثانية)مقدمة،عليهم،زاليمخالفلهمالناس!وكل

وفيهاالنضؤيستصعبحينالضعفوشتف،عددهميم!توحشوالقلةفدم

قدالتيالسابقةالأنصاردعوى)نق!!قومهموإجماع،عليهمالناس

الأمرإلىالأنصارشئقمنهايفهم،عليهم

الإيمانفيالمطلقةالأولية(ثالثة)مقدمة،الأرضفيالثهعبذقنم!فأؤلم

.(بالأؤلتة)الاحتجاجغؤخ!بالثهءبالرسولوآمن

القزبى.(رأبعة)مقدمة.وعشيرته4أولياؤوهم

)تثائج(

يرد.بعدهمنالأمربهذاالناسوأحق

بالخلافة.الأحقالمهاجرون(أولى)نتيجة
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الأولى(النتيجةمنمتولدله!ثانية)نتيجة

ظالم.الحلافةفيالمهاجرينمناخظالملاإ!از!ولا

ينكرلاقنالأنصارمعشرياوأنتم

الأنصارلفضائلذكرفيها)استمالةمالعظيمةولاسابقتهمالدي!ن،فيفضلهم

بالنتيجةالإقرارعلىلحملهم؟الكريمةلدينهأنصازااللهرضيكم،الإسلامفي

.(1)الخطبةمنالمستخرجةوفيكم،هجرتهإليكموجعل،ورسوله

وأصحهمابه،أزواجهجل

وتقدمهم،المهاجرينلشنقتوكيدزيادةعندناالأولينالمهاجرينبعدفليس

بالفضل.للأنصارالاعترافسياققيبمنزلتكمأحد

و!لاالوزراء،وأنتمالأمرا!فنحن

ئصارالخطبة(إمار!أالمهالنتيجةفئلكبروىاردونكمنقضيولا،بمشورةتفتاتون

الأمور)2(".

أمركم؟عليكماميكواالأنصار،معشريا:فقالأتجموح،بنالمشذربنالحبابفقام

فيفسدتختلفواولا،خلافكمعلىمجترئيجترئولنطفكم،وفيفيئكمفيالناسفإن

امركم.عليكموينتقعس،رأيكمعليكم

.(3)"ريمأومنهمأميرفمئا،سمعتمماإلاهؤلاءأبىفإن

محمدللدكتور،الحجاجإلىمدني:مقالة،طفتةصاوشعريةبعناصرإشعافاينبغيالخحةتشوقدلكي(1)

منزلةعبيد:حاتمالدكتورمقالة:الاحتجاجفيالعاطفةأمرفيالقولئفعيلوانظر:،18ص،الولي

أكتوبر،4.مجلد،للحجاجالمخضعم!الفكرعالمعددضين،239م،الحجاجنظرياتفيالعواطف

الكويت.،والآدابوالفخونللثقافةالوطنيالمجلس!،م1192وديسمبر

.912-3/182والملوكالرسلتاريخ(2)

.22"/3والملوكلص!رلاتاريخ(3)
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يفثلاثاوهنوالعدد،والمنعةكالجزالدنيا،أمورمنبأموليلاإالحبابتختخفلم

ألشربهالذيالدينأمورمنبأمبرمستدتمغيرلأنهاضحيفةحخةوهذه،الصحابةعضدفي

:فقال،حخهمتهوينقضعليهلير)الخطاببنعمرفقام،الصسحابةقلب

الججاجمنا!يفماالخطاببنعمرخطبس

عليهاستقرتبما()نقفملائم

مثلهمعنهايعبرالتيالعرببة.+صو
.ص(1)محير،قزلطفياثنانيجتمعلا"هيها!

طياته!يحملالمثلوهذا،هذا

مائا.(ونتيجة)مقدمة

وهي،(1)بالنبوةقويمما()احتجانخ!

ين!مئموآلصحايصهمتطيعم!لمخأطبونرم!يؤمروكمأنالربترضىلاوالله

ونتيحة()مقدمةألضاوفيها،(3)اهللاالعربولكن،غيركممنونبئها

"صالنبويركانتمنأمرهاتوليانتمتنع

ترضلاالعربكانتفإذا،لياد!سا،!لهمأمورهموولئمافيهم
فهي،فيهمالنبوةكانتمنإلاتولية

بدلا.المهاجرينبغيرترضىلن

.شهادة!ماآخر،توليصحةمنهترومقولإما:اثقنعة"والأشياء:قال،الشهادةأرسطو:يسميهماوهذا(1)

حكيمأوإماماونبيبقوليلاستشهادامثل:القولوشهادة.حالشهادةوإما،قولشهادةإما:والشهادة

القولشهاداثفيداخلفاقثل،9صسينا،بتلخيعابن،لأرسطوطاليسالخطابةانظر:!"..شاعر.أو

للدكتور،الحديثالأديىالنقدانظر:،المنطقفيبهالمحتبئالاستقراءمقاميقومالخطابةفيواقثلتلك،

.1،(-831ص،هلالغتيي

.المقيعاتبابقيادخلهمما،النبيبقولالاستشهادفيأرسطوكلاممنالسابقالهامشفيمرما:انظر(2)

منوتسليبمتبجيلموطنعنهايصدروماالنبوةاذ،والحجاجللمناقشةيخضعلاكاالدينيةالعقائدلأن(3)

مشالمحمدترجمة،34!،!ا6!"ءة)أععكا25"بروطونلفيليب،التواصلفيالحجاجانظر:،الصحابةلدذ

..م1/1302ط،الفاهرة،للتر-مةالقوميالمركز،العليالتهاميالواحدوعبد
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وفيهاقبلها.ماتشبه!هل؟اعك)مقذمة(

بالوضوحونعتهابالحخة()التعريحالعربمنابيقنعلىبذلكولنا

منطريقةوهيوالغقبة،والإسفار.المبينوالسلطان،الظاهرةالحخة

المخاطبين.وجدانعليال!يطرةلهرق

)التغنيوفيها،(المقدمةتسبق)نتيجة

والافتخاروتزدادها)1(،بالححة(!امارتهمحمدشلطانينازعناذاقن

مكانلاحتىاستقرمماوكأنهابها،!؟وعشيرتهأولياوهونحن

لإنكارها.

الباطل3بابتغاورميهالمخالفذئم

)وهذاالأمةوإهلالثالإثمواقترافلإثبم،متجانفاو،بباطلمذليإلا

نوعإلىيفضي(2)(رقضمقياس!قثكة.فيأومتورط

لىاخافة)3(.تهديد

فيمعشف،كتابهفي"!3*!ولاعبيرلمانذهبفقد،الجدلمقامقيعمودوالبسطالإطنابمننو4هذا(1)

بعف"أنإلى"2!ة(ع4ع)ا!!اك!مل*!ع*،!(ةه*-!ا*هاد3حالعع4ع،03،4!ملعالجديدةالبلاغةأوالحجاج

فيالزيادةأجلمنوذلكوأهميتها،دلالتهاحولوالتطويلالترديدالىتحتاجماموضوعفيالعناصر

ذإبفقطبذكرهايكتفيالذيالإيجارعكسعلىأكثر،للاقناعالسامعينذهنفيالعنامئرهذهحضور

ينش!م""الإطنابالبطىءالأسلوبن!ف،الاستدلالفييصلح"الإيجازداالسريعالأسلوبكانإذاإنه

يععراننلنعيمةالاثير،لابرالسائرالمثلكثابفيالحجاج:فيهذاقولهترجمةانظروالتأثير،الانفعال

.م2102الجزائر،معمريمولودجامعة،واللغاتلآدابابكليةماجسثيررسالة،62!ص

المنطق،:انظر،المخاطبذكاءأووضوحها،كلاعتمادا،النتيجةأوالمقدمتيناحدىحذفالمضمر(القياس!21

الذكاءمنبه!لماالعربفبهبرلحمماوهوهـ،ا2/424طقم،الفيرورآبادي،منشوراتالمظفر،رضالمحمد

لالثرعيحقوكل،!ثرعيئحقلنااررفةهنا:يقولكأنه.والحذفوا"شارةالاختصاروحب،والفطنة

بباطلييدليإلاإيهاهاينازعالالنافالخلافة؟قلكةفيمتورطأولإئم،متجانفأو!بباطلمذليإلافبهئنارغ

.السياقمزمفهولم،بالضرورةمعلولمكأنطالكلامأواسطفأسقط.إلخ..،لإثممتجانفأو

منفيهالماإقناغا؟واشذ،حخةأقوىبكرأبيخطبةلناتظهرعمر!وخطبةبكبرأبيخطبةالخضدشين:بينبالمقارنة(2)

مبرآواضخا،ساتاالحكمفيصيربالنتيجةواستخراجالحكئماستصدارقبلالأدلةوتجميعأولآ،المقدماتئرتيب

طربقة!مالإقاعفيأدنىقوئها!عليفهىونتيجئها،مقدمةكلب!يرادلاحتجاجافيعمرطويقةأمانقم.كلمن

الأمر.نهايةفيباتةهائلةنتيجةيمثلمابكر!أيطريقةفيوالتكاثفطالترابطيظهرأولذلكبكر،أب
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:فقالأ!تكتةدتةالمنذربنالخبالطفقام

الججاجمنفيهاماوفكيرهالخبابخطبش

عنويحيديده،فييسقطالمخالفعلىاملكواالأنصار،معمثز"يا

عنه،الآذانضمإلىبدعوتهالموضوعهذامقالةتسمعواولا،أيديكم

.(الجدلفيوانكسار)ضعفماوهذاهذامنبنصيبكمفيذهبوا،وأصحابه

(1)()مغالطةعلىتشتملدعوةوهيالأمر؟

شك.غيرمن

،(الموضوععنالحيدةفي)تماليفاجلوهمسألشموهماعليكما!بؤافإن

المخالف،علىالبغيإلى4ودعاالأمور؟وتولواعليهمالبلاد،هذهعن

حتىالصحابةعقولتنكرهمماوهذافإنه"منهمالأمربلأاأحقواللهفأنتم

وتلك،نفسهالمخالفرهطمنفيدانقنالدينلهذادانبأسيافكم

ا!ىى،(2))مغالطةم،يدينيكنلم

ضعيفة،ححهسياقفيللمثلضربوعذيقها،المخككجذيلهاناا

أمثالنفوسفيجدوىكبيريضتجلا.(3)المرخب

)دعوى(وهي.الناسمنهؤلاء

.الموضوععن(و)خروجأيضا،

،(تام!ةوخيدب!)خروفي."خذعةلنعيدئهاشئتملئنوألثهأما

يجبالخلافة:إذن،بهالتمشكيجبمنفعةبههماوكل،منفعةبهاالحلافة:يقولكأنههناالمغالطةفحوى(1)

صلاخبلالمنفعةليسثالخلافةغايةأنذلكفيها؟يخاثفالأولىالمفدمةلأن؟مغالطةوتلك!ا.التمسك

وجبأكبرفسادإلىأدىإذألأنه(بهالتم!كيجبمنفعةبهماكلليسأئه:أخرىمغالطةوهناك.الأمة

الحخة.بالمغالطةفسقطت؟تركه

.الأخرةليعليهاللهيكاف!بلالدنيا،ليعليهالعوض!تحصيليستلزملاالدينعنالدفاعن!ف(2)

الأمورجربتنيقدأي،بهفتشتفيالابلبهتحتكالهمث!جرةمنالأصلههنابالجذيلغنىالفخكك:خذيفها(3)

والعذيق،المدحجهةعلىوضفره،الجذلبهذاالجزبىالإبلهذهتشثفي،كمابهمايششفىوعلم!أيولي

رأيه!عيعؤلأنيريد.لهيدعمما:والمرخب،"عذق:الرب"لسانبحملهاالنخلةوهي،غذقتعمغير

*"رجب:الرب"لسانبهاعجذتالتيالزخبةعلىالثخلةتعولمكما
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تبقىإنلأثروإذهاببالرذ،إعجال

)دشضر!وفيه.الجصمخطبةمناللهيقتلكإذنعمر:فقال

للفتنة.وإزهاق

يقع()مماا"!ت!دلمقامفياشتجازيقتلإياكبل:قال

الححا!،خطا!ضع!مستغفةلةقهء
!.".صصسالانصار،معشريا:عبيدةابوفقال

موعظةوفيهاالؤهن،منلهماص*
.وله!.وتكونوافلاوآزر،نضرمنأولإنكم

مثل!محمودللمشاعرخطابصص
.الجدلمنالموضعهذاوغئربدلقنأول

:فقالبشيربنأبوالنعمانسعل!بنبشيرفقام

كنالئنواللهإتاالأنصار،مدثريا

المشركين،جهادفيفضيلةأولي

بهارذناما؟الدينهذافيوسابقؤ

والكدحنبئنا،وطاعةربنا،رضاإلا

بالححة.المحاج(أ)التزاعلىنستطيلأنلناينبغيفمالأنفسنا،

الدنيامنبهنبتغيولا،بذلكالناس

بذلك.عليناالمنةولمبأدةفإنضا؟عز

قريش،منعتمالتةغليهؤدمهملضمحمذأإنألا

وأولمط،بهأحقوقومه

با"لهمحة،و)التزامه(المخالفاقتنالحهذاأنازعهماللهيرانيلااللهوايم

مابعدبههك!متوالحقإلىورجوعهتخالفوهمولاالثهفاتقواأبذا،الأمر

له.تبثنتنازعوهمولا
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شئتمام!أف،عبيدةأبووهذاعمر،"هذا:لهمقالبكبر،أباأنالروايةتحدثناثم

.(1)"أجمعهممنبإقرارغيرهدونالصحابةفبايعهفبايعوا،

كذلك،ححتهقؤةمنبل،فحسبلفظهجميلمنلانابعالأدبفيبالنع!الإقناعإن

وأشعزا،يسشحسنالكلامبجواهرالبصيررأيتافإذا":زجمةأدتةالقاهرعبد/الشيخيقولط

وعذ!ب،انيقن!خو!ارشيقحلو:فيقول،اللفظحيثمنعليهالئناءيجعلثمنثزا،يستجيد

ظاهروإلى،الحروفأجراسإلىترجعأحوالعنينبئكليسأنهفاعلم،رائعوخلوب،سائغ

.(2)"زنادهمنالعقليقتدحطوفضل،فؤادهفيالمرءمنيقعاميرإلىبل،اللغوفيالوضع

المقصودعنبناينأىفيهالتول!خفإن،القولمنالبابهذامثلفيالتولئعخأشألمإني

عنه.التغافليمكننالاوجودا،الصحابةنثرفيوجودهدماثبالق،إليهالإشارةمجردمن

)آثارالخذل(

منةبا!حصلاإليهبقغماجذلهمطائلهتحتوقعواممنالصحابةخصومأدركلقد

الشركأهلئحادلونوهمقائلهمقاللقدحتىال!رهاف!،والتفكيرالخخةإيرادفيقنلقي

حتىأعيسأفيىأظنكنت"ما:لهبعفالصحابةنقاشبعدرستموهو،(3أالأعاجممن

.(4)"بربلامعشزهذامنكمأسمع

كانماالذيصوابهققدوقدمأخذ،كلالضيقمنهأخذوقداخرموضسعفيوقال

فيعلمهمالكلابيكئمالذيعمرهولىانما،الغداةعندصوت"أتافب:يفقدهانيطن

.(5)"()العقل

.3/123والملوكالرسلتاري!(1)

.6-5ص،غةلبااسرار(2)

البحث.هذافي"الصحابة"جدلعنالحديثمنمضىما:انظر(3)

.3/457والملوكالرلعلتاريخ(4)

.53؟/3والملوكالرسلتهاريخ(5)
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عصر"أكل:أفحموهأنيلبثفلمحاوزهمأنبعد،اتجدلمننفميمهالمقامفيوقال

.(1)"اوميغحتىهؤلاءعقتم!كبذهاللهأحرقكبدي

النفسظلمالظلموإن!ا،الظالمينالئهأعداءيغيظعادلارجلأعمركاننعم،

ينزلمكانبل،يفعليكنفلمعمرأماعليها،الناسققطزالتيتعالىأدفهفطرةغيزب!لزأمها

نأيبلغنيلا:القائلهوأليسومعلما؟الشأنهذافيقذؤةوكان،كانحيثالحقعلى

فقالت:له!امرأفقامت.منهاارتجعتإلاص!أدتةغقيهؤل!لأالنبيصدالهقبصداقهاتجاورتامرأة

!طاراإقاتسهناتيتؤو!؟يقولتعالىأدلهإن؟الخالابابنيالكذلكالدهجعلما

عليهعيرفقال،812النساء:أ(فبيناوإكمابتهتتاآتأخذونهكللىصشئئامئهوتأخاوأقذ9

.(2)"فنضقتهإماقكمناضلمتأصابتئما،وامرأاأخطأ،إمابممنتعجبوالا":اللهرحمة

.3/532والملوكالرسلتاريخ(1)

غيغي.علوفسيرها،المستقيماللهصراطبمجاوزةأولا،3/36الدرنثر(2)

422



ائثالثالفصل

الظواهزالفقؤيض

-حص-

الأساليمتثم،والجملةاللفظة:اللغويةالظوأهرفيالحديثمنالبحثهذايتناول

فيمه!موضوغايبحثثم،وبنائهالنثرلغةفيالإهمملاماثارثم،الصحابةنثرفيالشائعة

والبناء)1(.اللغةفيوالكتابةالشفهيةآثاروهوألاالعهد،لذلكالنثر

والجملشاللفظئ!11

والغرابش()الالفئ

وهم،أتىأبذأبمالابتذالإلىتنحطلا،شريفةمألوفةلغةأنهاالصحابةلغةفيالأصل

فييغربوذقدأنهمعلىعحلىلتةظنهؤك!لى)2(+محمدصحابوأ،الفصاحةومعادذ،اللسانأهل

منالمنشئنفسلاالمتلقينفس!فيناشئمعنىالغرابةفإنغرؤبمولاأحياتا،اللفظ

علىحكمواإذاالذينأنفشهمالعصرأهلهمالغرابةمقياسفيعليهوالمعؤل.الأساس

حينهاحلفيفلسناوالشيرورةبال!ماحةنعتوهوإذا،الغويبحجنئدفهوبالغرابةاللفظ

قومه،بلغةجهلناعنمسؤولاالأديبوليس.والتكففبالإغرابصاحتهتضمان

.(3)اهبينطقونالتيبلغتهمقومهإفهامعنء!سؤولولكنه

الئيالمتفرقةالبشاءمواضعقيعرضهايمكنلاخلاصةلأدههنا!"البناء"مسائللبعضالبحثعرض(1)

قبل.عرضسهاسبق

الطيبالسل!خطبفيأجد"ولم:وغيرهمالصحابةمنالربمنثقدمهمنلغةواصقاالجاحظيفول(2)

ماوأكثرمستكزها.قولاولارديئا،طبغاولا،مدخولةمعانيولا،مسخوطةألفاطا،الأقحاحوالأعراب

ذلككاد4وسوا،المتأإبنالصنعةأهلومن،المتكففينالبلدديىخطبوفيالموثدين،خطبفيذلكنجد

.9-2/8والتبيينالبيانوالتفكيرلا،التحبيرنتاجمنكاذاو،والاقئضابتجالالالجهةعلىمنهم

فيها.همليقولواوالعلماء!لأدباءامنالععهرذلكالعصو!الىآبناءمنعصرفيالألفاظغرابةتهوكلأنينبغي(2)

كانواالقدماءمنالعل!ءلأن(صحيحغيرفهذاكلها؟اللغةيرفونكانواالقدماءإنةيقالانبقدنيوليس

كمالللدكتورأحمد،الهذليينشعر:انظرمثلأ،اطدلئينألفاظبعضكاستغرابهم،بعفالألفاظيستغربون

بنمحمد،للجمحيئالشعراء،فحولطبفات:انظرمثلأ،ربيعةبنللبيدالفافيوبعض،132-3"8ص،زكي

.القاهرة،المدفيدار،المحققارتضاهاالتيالثانيةالشثرةشاكر،محمدمحمودوشرحهقرأه،1/123سلام
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الحديث،وغريب،القرآنغريب:الغريبفيكتئاالمتقذموذصنففقدهذاومع

معاصريهم،عاقةيستغربهاقدألفاظتحملهاالتيالمعانيبعيدمنفيهماجاءماتفسيريبتغون

.(1)منهمالعلمبعفأهلبل

الصحابةكلامغريمبمامنحسنةطائفةخصوضاالحديثغريبكتبتضمنتوقد

ضتمانتةغقجهؤشدض،الثهرسولكلامإلىمنصرف!)الحديشا(مصطلحإنحيثمنألتة!صك!فؤ،ز

.(2)الصحابةمنغ!يرهوكلأم

الحدشماشروحكتبثنايافيالصحابةكلاملغريبأخرىشروحأتتكذلك

لل!هيلي.الأنفكالروضالسيرةكتبكروحوبعضخخير،لابنالباريكفتح

فيه؟الغريب-وققةشفويالصحابةنثر-وأغلهمبالأدبشفوتةبينعلاقةوهناك

سبيللاحيث،واللحظةالتؤفيليفهتميلقىأنهالشفويأغرافالأدبمنأنذلك

القائليستوقفأنإلامرجعإلىيؤوتأنأومنه،عليهغمضعمايسألأنلل!امع

.يكونلاأنعلىبالحديثالناسومشافهو4الخطبايحرم!ماوهذا،ليسأتهنفشه

والقافيةالوزنأنذلكالنثر؟فيمنهيقبللاماالشعرفيالإغرابمنيقبلقدإنه

إلافيهللاغرالبمعنىفلا،الكلامفيةع!لاوهوالنثر،أما.الجاغإليهالشاعريفجآنقد

والتعقيد.التكلفسبيلعلى

لأبي،الحديثوغربهـ،902ت،المثنىبنمغمرعبيدةلأبي،الحديثغريبمثلأ:الغريبحتبمن(1)

الحديث،وغريبهـ،276ت،الذينو!يئتيبةلاب!،الحدبثوغريبهـ،422ت،سلامبنالفاسمغبيلي

فيرئا!لاوهـ،378ثالبستي،للخطا!ا،الحديثوغريبهـ،285ت،الحربيإسحاقبنلابراهيم

فيوالنهايةهـ،538ت،للزمخشرقي،الحديثغريبفيوالفائقهـ،4"1ث،للهروي،الحديثغرب

المعاجم،معجمانظر:سواها،كتحبوهناكهـ،639ثالأثير،ابنالدينلمجدوالأثر،الحديثغريب

.م91؟2/3ط،الإسلالهيالغوبدار،36-23ص،)قبالالشرقاويلأحمد

علىالنكتانظر:الموقوفبالحديث؟!النبيإلىإسناأهيرئفعوا،الصحابةالىانتهىمايسمونفهم(2)

الحديث:كتبفيالصحابةغريبإيرادعلىمثالأوانظر:،415صالفكر!نخبةتوضيحفيالنظرنزهة

أ!تكتؤ.الصحابةكلامغريبذكرفيإفاضةففيه؟قتيبةلابن،الحديثغريب
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نثهمرفيالثابتالأصلعنخرجالذيالغريبهذاعلىأمثلتمشؤقماشئنافإذا

متغتع)1(،:كلامهمفيوردتمثلماالشاليةالألفاظمننحوعلىيأرافإنهالمهمحابة،

الخضخفس)8(،،(7)ةسولمأ،(2)سيجش،(5)هثزك،(4)حاحأ،(3)غشفت،(2)هقزق

صو(\)آص(9).بر؟*!بر
زئقهاأ31(،،(مكفثم)21،مقيط،(1ؤطةور)1،صغلة،ثخلة،الختؤكرى،لعصععول

"لسانذلكفيه!لعوتعنف،بهوتدبربالرجلثقبلأن:والتفتغة،3/485والملوكالرسلتاريخانظر:(1)

."تع:العرب

لما.تر!:العرب"لسمانبهرماهبالشيء(وقرفه،3/924والملوكالرسلتاريخانظر:(2)

."فشغ:الرب"لسانوائ!شادهالشيىءاتسا4:والاتفشاغوالقشغ،4/231والملوكالرسلتاريخ:انظر(3)

!لساذالغموحرارةوالضغنالغيظوالأجيخة!والآجيخوالاخاغ،5/25والملوكالرسلتاريخانظر:(4)

.!أحح:العرب

.!كرث:العرب"لساناثشفةمنهوتلغعليهواستدساءهالأمز؟وكزئه،56/دوالملوكالرسلتاريخانظر:(5)

الجيم--بكسر4الماشجم!:قولهممصدر:بالتحريك!سح!لاو،9"/هوالملوكالرسلئاريخانظر:(6)

شجيشآتيذلا:ويقالكدر.ايوشجيسس!جش4ما؟ال!كيتابنوقالتغير.إذاشخشا:يهـن!خش

."سجس:العرب"لسانآيخرها:وسجحشها،أبذااياللبالي

مألوس.فهوس!لأ:يقالعيد،أبيعنالعفل؟اختلاطواكةئس:،5/90والملوكالرسلتاريخانظر:(7)

المصريةلهجتنافيالعامةبهتنطقمافصيحمنوهذا،"!سلأدالعرب"لسانالعقلالضعيف:والمألوس

الألس.:فيقولونه!اللمجزكونولكنهمالمعا!رة،

العظبمهو:وقيلال!قن،تتخضخفمنخضخضى:!رجل،337/5والملوكالرسلتاريخانظرة(8)

خضضرلما.ةالعرب"لسان،الجنتين

غصف".:العرب"لسانالنفعر:والغضغضة،3/621الكبيرالطحقات:انظر(9)

،حبكر":العربلسان"الذواهيأعظم:والخنؤخق،23ه"4/234والملوكالرسلتاريخانظر:(ا")

"لسانالخاصرت!خروجهو:وقيل،واسترخاؤهالتالنمجطم:!الئخل،1/971الكبيرالطبقات:انظر(11)

الحاجبينشعركثرةوالوفلص!،"صعل:الرب"لسانوالعنقالرأسالذقيق:واذضظ،"ثجلةالعرب

.لم(وطف:العرب"لسادوطولاشترخاءمعلأشفارواوالعينين

،"معط:الرب"لسانالطولالمتناهي:الثانيةالميمبتشديد:والفمبط،1/435الكبيرالطبفات:انظر(ا؟)

."كلثم:العرب"لساناللحمكثيرمستدير:فكفتغوؤنجة

ثولكمصدربالتحريكوالزنق،ونحوهالقذىمنالماءقيتراب:والزنق،3/621الكبيرالطبقات:انظر(13)

."رنق:العوبلسان"زقي؟"المازيق

425



،(4)هةتتر،غجقة،(3)ضتكمخذ،(2)هنازمذ،(1)ئقضلا،بمجيمتا،ءعلا،كراكر

.(؟)بلوالذا،(8)همتتد،همشتد،(7)اعلجرا،(2)ائغضتهم،(5)ثةلزا

سلفتأخرىعصوليأو،عصرنافيغريبةهي،العربطاللسانمنظألفاكفهاوهذه

مستغربة.عيوعصرهمفيمستعملةولكها،الصحابةعصرعلىلاحقة

عجهمئش(الأ)الألفاظ

واختلاطهمالصحابةفتوحكثرةعلى-وهذا،اللفظاعجمتةمنالغرابةتأتيوقد

نأوالسبمبنادر،هو:قلتشئت،وإن،قليل-المختلفةالألسنةوذويبالأعاجم

شيئا.بلقيهولابالقرآنيعدلونيكونوالمالصحابة

الث!فناتإحدىوهي،والناقهالبعيرزؤلىزخى:اليهزيمزةجمعوالكراحر،3/952الكبيرالطبقات:انظر(1)

لآنه4الشواريئ!كلاوبالمذ:4والصلاكرر".:العرب"لسانخفذيبملمنالضذرهووقيلالخمس

جمعوالصلائقصنب".:الرب"لسانبالزبيبالحز؟لم:والضنابصلا".:العرب"لسانبالناريضلى

مأخوذةالألفاظوهذهصلق".:العربلساندةاللحممنائشواةوالقطعةالرقيقةانحبزةوهي،ضييقة

لكنتششتلووالله،لطعاميوكراهيتكمئعذيزكمأرىقدواللهإني!كة:الخطاببنعمرقولمن

ولكني،وصلائقوعنابضلاأوعن،وأسنمةكراكرعنأجهلماواللهإنيعيشا؟وأرقكمطعاقا،أطيه

.(2،:()ا!حفا!آلدتتاختايكزفيبميتيبه!قئئم،أ؟فقالفعلوهبامرقوقاعئرغزك!اللهرجدت

."دره:العرب"لسانعنهمالدافعهو:القومويدزةحزبيدرةورجل،5/48الكبيرالطباتات؟انظر!2)

ئشذثمالبعير،زشغفيئشدكالحلقةغلينماسيرالخدمةوأضل،985ع،ال!سياسيةالوثائقمجموعة:انظر(3)

."خدمالربكا:لسان7تغيهاترائخإليها

والخضرالمياهصالقري!ةوالغمقة"الريؤ.منالبعيدةوالثننهة:،4/61والملوكالرسلناريخانظر:11)

فيحصلالأنذاءكثرةمنوخمومهاالريحفسادذلكفيوالغغقالأؤبيةقاربتكذلككانتف!ذاوالنزور

لما.غمق:العربلسان"الؤباءمنها

."رثث:العرب"لسانفيءكلمنالباليالحسي!م!الخقق:والرفة،113/!والملوكالرسلتاريخانظر:(8)

لما.نغض:العربلان"وحزكتهمأهجنهبمةوانغضتهم،194-3/594والملوكالرسلئاريخ:انظر(6)

ذاتالأرضولوالجزعاء:والأنجرموالجخ!الجزعةوالخزعة،194-3/094والملوكالرسلتاريخانظر:(7)

عندهموالجزعةشيئآتنبتالدغعلاهيوقيلالمستويةال!هلةالرملةهيوقيلالرملئشاكلالحزونة

."جرع:العربناسل"اهيفوعوثةلاالتيافثيتالطيبةالغذاةالزملة

ولاشتدلهما:تقولوالعربالشعر.:وفيلالؤتر،والشتذ:،6".ص،السياسيةالوثائقمجموعةأنظرة(8)

س!د".:العرب"لسانوالغنمالإبلعنبهمايكنىمتلبد،صوفولاوبرلهماأيثتد،

خع!ا!ن4والح!ر،الخنزيرولدوهو!ؤتل،جمعوالذؤابل:،2/535للخطابي،الحديثعريبانظر:(91

لما.دبل؟العرب"لسانالكبارراعيمنأوضعراعيهالأنالضغار
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استعمالههمممنبعفالأخبارفيجاءما،العجميالكلاممنبهتكفمواماعزيزفمن

الهرمزانيومالترجمانكان:قالتاريحهفيالطبرفيأوردهكالذي،ةيس!افلاالألفاظبعض

عمرفقال،الفارسيةمنشيئايفقهالمغيرةوكان،المترجمجاءأنإلىشعبةبنالمغيرة

مفزجاتي.:فقال(1)؟أرضيكذائمأز:المغيرةفقال؟أنتارضبىأيمن:لهقل:للعغيرة

آضنتني.قد:قا!،حيكلامبل:قالميمت!؟أوحيكلاأ:قالبححتك،تكلم:فقال

أنهفأيقن،تسلمحتىأؤقنكلاواللهلا؟حكقهالحربفيللمخدوعإن،خدعتني:لهتال

بهاأرأكما:للمغيرةوقال.المدينةوأنزلهألفينعلىلهففرض،فأسلم،الإسلامأوالقتل

تئقففإنهاهمماتاها؟إتاكم.دقإلاخحبوما،(2)خبطإلاأحدمنكمأحسنهاماحاذقا،

.(3)"رمعبقولوالهرمزان،بقولهعقزوأخبر،لهنكلمهزيدوأقبل،الإعراب

الأمم،منمجاوريهمبلغاتالصحابةصرفةعلىلأدثلالقصةهذهل!همقتوقد

الحاذقوهمنهم،شعبةبنكالمغيرةالميئمالعارفمنهم،طبقاتكلذلكفيكانواوأنهم

الجميع.عنالله-رجمماثابتابنكزيدالمترجم

الأمانكئفظة،الصحابةكتببعفمافينجدهالفارسيةاثارمنخفيفررأثروثمة

الكلماتمنهيثم؟المفتوحةلبلادافيالأعاجممخالطةمنتقنوهالعلهمالتي""مطرس

اختضهمهاأنخطرهامنبلغوقدوالعهد،الأمانمنعليهايترتبلماالحربفيالخطيرة

؟بالظاهرةنعتهحذإلىيصللاأثرانهبيدبخايقين)1(؟المسلمينإلىكتابهفيبالذكرعمر

.النثريالصحابةأدبفيلهخطزلاعابراثووهو

:وكدام،32ص،للتولجي،عربي-فارسي:الذهبيالمعجم:انظرمنةبمعنىجرحر!أز::الفارسيةقي(1)

مهر،شهرإلىنسبة:ويحهرجانيأنت؟أرميىأيمن:والمعنى،236!،الذهبيالمعجم:أي:بمعنى

فلعله،281ص،الذهبيالمعجم،عندهمالخريهمكافصلعيدفيهيقامكانوقد،الخريفشهورأحدوهو

ذلك.نحوأوالعيدهذافيهيقامكانبلدةإلىانضسب

خبب".:الحرب"لسان،الخذاعالخبيثالخبئ:(2)

.4/88والملوكالرسلتاريخ(3)

.122-22"/هالرزاقلعبد،المصنفانظر:(4)
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منشييفيالوالهتعةالزومتةأوأليونانئةالألفاظبعضفييقالنفسهوالفول

وقرأهاوالرومالشاملأهلعهودهمفيالمكرورة"اللصوت"كلفظة،الصحابةكتب

نادرلأثروإنهمب(2)اليونانيةمنمعولمحب،القموالسارقهو)1(.والفضت:المفتتحة

عربلقربكاناللفظةتلكالصحابةاستعمالولعل.الصحابةنثرفيتجذهأنلليونانية

ولا،العربيةاللصوصلفظةمنالصوتيمخرجهالقربلعلهأو،القوماولئكمنالشام

كلامهسم.فيالأخيرصوتهاغيزثئم،اخذتأصلآعربئةالكلمةتكونأدطيمنع

،"أراليسة"مفرد"إريس))وكلمة،اتجررةوهي،"إصطفلينة"كلمةأيضاومنها

؟(3)المعاجمأصحا!بيقولكذا،الشامأهلبلغةالكلمتينوكلتاالززاع؟الفلحوهو

لهم.مجاورةأوالعهد،لذلكالبقاعتلكفيحاضرةكانتالتيالروميةاثارمنفلعلهما

العهد،ذلكفيالناسألسنةعلىوجرىسرىئماالكلماتهذهأمثالمكانتولما

بل،غضاضةغيرمنالصحابةاستعملهاالعررا؟اللسانعلىضرليمنبهايكنولم

لهموإن.منوالهعلىوانتسجت،لهانقادتقددأمتئماماالعربط،لسانهممنجزءاعدوها

هذهتشبهالفاظفيهماإذبحسنةاسوةعتمالتةغليهؤلمملؤرسولهكلايموفي،العظيمأللهكتابفي

.(4)بيرلاالعربيةمنهي،الألفاظ

.4/981والملوكالرسلتاريخانظر:(1)

.633ص،السياسيةالوثائقمجموعة:انظر(2)

اثلكمنولأنتزعتكةالروململاثمعاويةقولمنوالكلمتانلا،و"ارسلا،"اصطفل:لعربالسان:انظر(3)

الذوابل.ترعىالأرارسةمنإريساولأردتك،الإصطفلي!ةانئزاع

مماكثيرفيثبتفقدالفصحاء(لسانعلىورودهاعندالكلمةعربئةبعدمالحكمعندالشديدالحذرينبنن(4)

انظر:،الأمرهذافيالباحثمنيكونالتقصيروإنما،فصيحالآرومةعرب!أنهالألفاظمنعجميتهاذعي

أحمدبنهموهوبمنصورأبيللجواليفي،المعربلكتابتحقيقهعلىثاكرأحمدالشيخوضعهاالتيالمقدمة

هـ.؟2/389ط،المصريةالكتبدار،\"صالخضر،بنمحمدابن
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وقضرها(اللفظض)طول

يعضلالذيالطولتالللم،الصدىشيشة،المبنىقصيرةالصحابةوألفاظ،ذلك

.الأذنمظتنهخولالذيالتباعذتتباعدولم،المخارج

تستخرجالأدبفياللذةأنذلكوفصاحتها،قبولهاعلىدليلالكئمةاعتدالإن

الكلمةفي،النطقفيوسهولتهاوانتظامها،وتقاربها،،لأصواتاتناسبمنمنهاكثيرفي

علىيشقالذياللفظةطولدمان.النطمفيثم،القطعةفيثمالجعلة،فيثم،الواحدة

ولسنافيها.المطلوبةبالموسيقىويخل،العبارةجودةيشنأعيصب؟النفشويبهرالأعضاء

الصحابة.نثرفيوقعقدالمستكرهالطولهذامثلمنشيتانعلم

سهل،هوماالطويلةالألفاظمنفإن؟موطنكلفيعائتهاالألفاظطولوليس

صوتا.يكفولالساتا،ئلعثملااتجزس،فؤفغ،المخارجخشن

وهم.الصحابةنثرفيقليلأوقعقدالطولمنالمستجادبل،المقبولالنوعوهذا

بعينهاأصوالختكرارعلىاعتمدحسئا،مسلكاالطويلةالألفاظهذهلتجويدسلكواقد

بناللهعبدقولفي،(1)قياسغيرعلى)ع!ئميم(تصغير"عشيمثمية"فيكما،اللفظةداخل

،(3)"سمضلاغروبمععشيمثهميةالحاضرمنقريتاجئنا"حتى؟(2)الأسلميحدردأبي

المستمتح.ال!فحعالطولهذااللفظةطالتلماالتصذيرفلولا

؟!كا)"لعضععا"فيدلصاوالعينوا؟(4)"ليخيرجة"لفظةفيلجيمواءالراارمجرفيوكما

"ت!ختخنا")7(.فيوالحاء5والبا؟(6)""كطيظةفيوالظاءوالكافي

"عشا".:العربلسانانظر:(1)

وشهدخيبر،ثمالحديبيةمشاهدهأول.صحبةولأبيهلهمحمد،أبو(الأسلميحدردأيىبناللهعبدهو(2)

،1/56الإصابةانظر؟،سنةوثمانونإحدىولهوسبعينإحدىسنةماتعمرمعالجابية

.3/34والملوكالرسلتاريخانظر:(3)

.4/362الكبيرالطبقات(4)

.6/82الكبرالطبقات(5)

.9/6سعدلابنالكبير،الطبقات(6)

.3/544والملوكالرسلتاريخ(7)
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صوتينتوليدعلىيتناوبانفحس!بمخرجينبينتنفلهوإنماالتكرارهذافمثل

بأصواتالكلمةطولمكانلومابخلاف؟إليهعادثمقريتاأحدهماناس!نإلاتعودكعادين

الذهن،إحضارإلىذلكفوقمحتاجةوهي،الناطقعلىجهذافيهاإن،مكررةغيرمختلفة

عنه.الانحرافيأوالمخرجإخطاءمنوالحذلي

(ئغ!للااستعهال!)الذقش

فيالألفاظووضع،اللغةاسئعمالفيليقتهمالصحابةنثرفيسفمخمننراهومما

انظر،مقاربةأوتشبيمأوتعميبمغيرمنعليهالدالةبالكلمةللمعنىوالإتيانمواضعها،

ليصنالإسلاتمشتئت!قدإني"ألا:قولهفيالبعيرأطوازالخطاببنعمرنغتإلىمثلآ

قولإلىوانظربازلالما)1(ءثمشديشا،ثمزباعتا،ثمتنيا،ثمجذغا،فيكودطيبدأالبعير،

والمجاتدة،،والمناضلة،والمباززة،والمجاؤلة،المنازلةعلىأنفسكم"ووطنواد!حتهتة:علي

تشيكل؟4واسما،وأنواعه،القتالدرجاتفهذه،(2)"والملازمةوالمكا؟مة،،والمعانقة

نطقممنالعلياالطبفةفيالصحابةفهؤلاءغزو؟ولا،اللغةمنالشديد!احبهابتمكن

العربب.باللسان

ويمضرها()طودالجهلئ

طولاطويلةهيلا،متوسطةأنهاالصحابةعندالنثرجملةفيوالأصلذلك،

حكمهذأ.كلمتينأوكلمهنحومنقصيرب!هيولامسنذيها،بينللجصعالذهنيستنفر

علىالخطابةفيالجملمنللمحمودالمعيارهووهذاالنثر.منب!نامرفيمامشهودمتواتر

واحد؟تقمبرفيبهاالنطق"يسهلالتيالجملتلكبأنهاأرسطووصفهاوقد،الخصوص

قصير؟جذجاءتدماذامتابعتها،عنوتخقفالسامعقفها،طويلةجدكانتلولأفها

.4/396والملوكالرسملناربخ(1)

.84صالجهاد،خطبفيقبلمنالألفاظهذهمعاقيلصرحمروقد،5/11والملوكالرسلتاريخ(21



المكتوبفيأما.(ينتظر")1مادونفوقف،فكرهفيتعثركأنمابها،يضيقفجعلته،قخأئه

غيرمخهاجز؟كليكونأنعلىالأجزاء،المتقابلةالمقشمةالعبارةيفضلأرسطوفإن

.(2)"واحدةبنظرتمالطرف!يدركه"بحيث!،طويل

ولايؤكده،الأغلبيالحكمهذاعلىخروتجاالصحابةجملمننصاليفقدأنناغير

نثرهم.فينادراقصسيرله!أوطويلةجملةتقغفزئما،منهينقع!أو،فيهيطعن

اناإنما،الناس"أيها:البيعةبعدخطبتهفيالصديقبكرابيقولمالجملقصيرفمن

الجذ!فقومونيزغتوإدط،فتابعونياستقمتفإن،بمبتجولست،متبعأناوإن!...مثلكم

.(31"!ريعقزهأجلأحثيثا،طالئاوراءكمفإن؟النجات!والنجاءالوحا،والوحاالجذ،

حيلةمعهالهفإنإطالشها،إلىاحتاقيفلو،الجملإطالةيحمثلابكيرأبووكنالط

ماأن"واعلموا:كقولطلهصاراجملأتغدؤحتىيقالعهافمرة،كالقصيرةبهايجعلهاحشنة

وسلفررا؟يتموها،وضرأئب،بهظفرتموحنماأتيتموها،فطاعة،اعمالكممندثهأخلصتم

وحاجتكم")4(.فقركملحين،باقيةلأخرىفانيةأيايممن،قذمتموه

،الصوتالاستثناءموضععنديتماللحتىجملتهطوذبالاستثناءتقطعومرة

عملفيوأنضمالاالأجلهذايمفيئلاأناستطعتم"فإنةكأقؤاله،المعنىالعقلويقلب

لاغؤق!الده"إن،(6)"الأمواتبهتغبطونبماإلاالأحياءتغبطوا"ولافافعلوا")5(،صالح

.(7)"وجههبهأريدماإلاالأعمالمنيقبل

.96ع،هلالغحيميللدكتور،الحديثالأدبيالنقد(1)

،911ع،هلالغنيميللدكتور،الحديثالأدبيالنقد(2)

.3/422والملوكالرسلتاريخ!31

.3/422والملوكالرسلتاريخ(4)

.422-3/232والملوكالرسلثاري!(5)

.3/422والملوكلرسلاتاكبخ(6)

.1/281والملوكالرسلتاريخ(7)



فيد!حمل!ز"أناكطمتين:كلمتينمنالخطاببنعمرقولالجملقصيرومن

وأزجر،الففوتوأنقز،فأرويوأسقي،فأشبعلأرتعإنيفوالله،!الكذر)1قرقرةغروة

الزجر،وأكير،القطوفوألحقالقنود،وأضم،خالويوأسوق،قذريوأذ!ث،القروض

.(2)"!غدرتذلكلولاباليد؟وأدفعالعصا،وأشهر،الضربوألهل

اميريابعد"أماغالئا:كلمتينمنالثهعبيدبنطلحةقولأيضاأقصرهاومن

نك،وشانتوأ.التجاليبوأحتنكتك،البلاياوعحمتكالأمور،أحكمتكفقد،المؤمنين

عليك.نيهلولا،يديكفيننبولاور؟لك،وانت

وقذنانفد،ووفذنا،نركبواحملنانجب،واذعنانالع،فمزناالأمر،هذاإليك

.(3)"ذفنن

الجئدةالأمثلةمنفإن،والتوشطالطولبينهيالتيما،شيتاالطويلةالجملأما

بينهمفيماوالمسلمودط...":الشورىخطبةفيأ!كتةلتةعوفبنالرحمنعبدقولمعليها

أمرهميكونواأنالمسلمينعلىيحقوكذلك؟غيرهأصابشيءمنهيخلولاكالجسد

.2/54هشاملابن،النبويةالسيرة:انظرالشويق،غزوةوتسفى،بشهرينبدليبعدالكدرقرلهرةغزوة(1)

التيالضجورواللفوت(،2/131الأثيرلابن،الطالبومنال،226-4/225والملوكالرسلثاريخ(2)

يميتاتأخذالتيبالفتحوالغزوض:لفتلما.؟العرب"لسانلتدربيدهفينهزهالتعضه،حالبهاإلىتلتفت

"لسانمةللئسياستهلحسنمثلآجعله،الطريقإلىيعودحئىأضربه:يفول.المحجةتلزمولاوشمالا

الجماعةعنخرجمن:وأرادعنها،منفرذايزالولايحالطهالاالذي:الإبلهومنوالعنو.،عرض؟العرب

."قطف:الرب"لسانالبطيءالدواث:منوالقطوفعند".:العرب"لسمانعليهاوعطفتهإليهااعدته

كثيرمكانوهوالغذر،فيالناسألقيث:أي:""لغدرت:روايةوفي.وتركتهمالناسخففت:أي:واصحددت

ذلكفبلغ:الراويقالوبعده!سكلة،عمرسياسةن!حفيوالحديثغدر".:العرب"لهم!انالحجارة

برعيتهم!عالماواللهكان:فقال،معاوية

.4/412والملوكالرسلخل!ات(3)
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عليهاجتمعواماالأمر،بهذاقاملمنئتعلهنالناس،منهمالرأيذويوبينبينهمشورى

لهمرأوامارأيهملأوليئتعالأمربهذاأقامومن،لهمئتغافيهوكانواالشاسقلزمبهورضوا

.(1)"مهلتبغافيهكانواحربفيمكيد؟منلهمبهورضوا

الفهم،إلمماوأسرلح،السمعفيأخفإنه،حالكلعلىمحمودالجملفيالتوسطفهذا

المصيجين.عامةقلوبإلىرأدنى

.3/148والملوكالرسلناري!(1)

لم33



الشائعشالأسالينن121

منأمةأسلوبعلىالحكممنوأصدقأيسرواحدرجليأسلوبعلىالحك!مإن

النظرالأنسسبمنفإنهولذا،بهيحتعئ!ماأويمئزهماواحليلكلانذلك،مجتمعينالناس

مما،كالصحابة،الناسمنجيليأوطائفمنثردراسةعندالمترأدةالأساليبعمومإلى

النثر.صياغةفيالعائمالذوقأوللعصر،العائملأسلوبباتسحميتهعلىنصطلحأنيمكن

النثريةالآثارأصحابعليهاأنشدالتي))الأوتازأنفيصلشكريالدكتوررأىولقد

استخدامفيأساليبهمتكونأنوتوشكهمنهم،واحدكلعشدهيهيالأولالصدرفي

نأغير،الشخصيالطابعيحفيلاذلكمعتشابههاولكن،متشابهةقريبةالأوتارهذه

هذهرددتولقد،ويطويهالشخمتئالعنصرهذاكليطغىماكثيزابينهاالمشتركالقذر

كلهاوهي-محلرقوهاالتيالموضوعاتفيتشابههموكان!أصواتهم،أنغافهمالأوتار

كان-المسملمينوالخلفاءالولاةبينماوصلةالمجثمعوإدارةالحكمبسياسةيتصلمما

ء(1)"عنهمانبعثتالتيوالأصوات4الأصدابعدتتشابهأنفيسبئاهذافيتشابههم

طزا:أكبرهاوجدناالصحابةنثرفيالشائعةالأساليبعلىالكلامأردنامافإذا

الالتفالت،منها:شيوغا،أقلأخرىأساليبئليهائم؟والشرطوالاعتراض،التكراز،

فيالقولتفصيلوهذا.والقشم،بب!لاووالتعليلوالتحذير،4والإغرا،والاستفهالم

منها.كل

التحرارآرأ

الأفانين!فيهولهم،التحدثعندالعربمذاهبمنأثيلمذهبفانهالتكرارأما

العنايةعلىللدلالةذلكئفعلوإنما،أمرهمنوتشييذاله"تأكئذاالكلامفييأتيوهو

شكريللدكتور،والأدبياللغويتطورهامفوماتها،نشأتها،:الأولالقرنفيالإسلاميةالمجتععات(1)

.م9661بيروت،للملايينالعلمدار،535-425ع،فيصل



وهو.(1)"ذلكغيرأو،ذمهفيأو،مدحهفيمبالغةإمابكلامكفيهكررتالذيبالشيء

.(2)منهبالمكزروالعنايةبعف،علىبعضهورد،لأجزائهوض!،الكلامفيمتانةأيضايفيد

ومنها،جملتكرارومنها،ألفاظمجرارمنها،شتىصوليفيبهخلؤغلآاللهكتال!جاءوقد

ألفاظتكرارأو،الألفاظتكرارهوالصحابةنثرمننعميهوالذيوقصع.معانتكرار

بأعيانها.ا"لمل

)تكرارالالفاخد(

تستعملوهي،(3)(الا)لفظةتكرارخصوضاالألفاظتكرارمنيلفتنامافأول

ز!خكحة:الصاممتمابنعبادةكقولالفقر،ورؤوسالمعافيأوائلكلوالتنبيهللفصلعادة

يقضي،صادقوعدالآخرةدانألاوالفاجر.البرمنهايأكلضحاضر،غزالدنياإن"ألا

ومن،يزهخيزاذز؟مثقاليعملفمن،أعمالكمعلىمعروضونوإنكمألا.قادرملكفيها

،الآخرةأبناءمنفكونوا،بنينوللآخرة،بنينللدنياوإنألا،ترهشراذر؟مثقاليعول

.(1)"القيامةيومبنوهايتبعهاالمكلن!فالدئيا؟ابناءمنتكونواولا

معنى،ذاسيكونكانوإنجدأ،الكلاأنزلعبادةكلاممن)ألا(حذفتفلو

.عبادةأرادهالذيالمنزىولا،المعنىلبسولكنه

الكريمعبدبنمحمدبنمحمدبنالدينضياءالفتحأيالأثير،لابنوالشاعر،الكاتادبفيالسائرالمثل(1)

هـ.ا358القاهرة،الحلبيالبايىمصطفىمكهـتبةالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق،2/581الموصلي

العلمي،النشرمجلس،451ص،مصلوحللدكتورسعد،اللساليةوالأسلوبياتالعربيةالبلاعةقي:انظر(2)

.م2"35الكويت

،3/232،3/422،4/65،4/231،4/432،4/634،5/455والملوكالرسلتاريخمثلآانظر:(3)

،17ص،للواقديالمنسوب،ائذةوكثاب،276ص،275-274ع،للأزدي،الشاموفتوح،6/661

.2"ا!ع

شدادإلىفيهنسبهاوقد5/4132سعدلابنالكبير،والطبقات،27ه-274!س،للأزدي،الشامفتوح(4)

.أوسبن
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،ا!ضياوالتنبيهالفصلمعنىمنفيهامامعوالموالاةالتريحبفييستخدمونهاوقد

رباعتا،ثمثنيا،ثمتجذغا،فيكونيبدأالبعير،ليمنالإسلامشنشكاقدإرا"ألا:عمركقول

اللهماذيتخذواأنيريدونقريشاإنألا.بزلقدالإسلامفإنألابا!لا!ثم،ا!يدسثم

.(1)"...فلاحيالخالابوابنفأفاألا،مجبادهدونمعوناقي

باطتاتنقص!ولكنهاظاهزا،المعانيفيهنقصتلماالكلاممن)ألا(حذفتلوفإنك

ومعنى،الجملمنجملةكلعندالعقولدمايقاظالأذهاذ،شحذمنالخليفةيبتغيه!ع

الشاسوحاجة،عليهتبليغهوجوتعمريرىعلبممنالكلاميحويهللذي؟المعانيمن

إليه.البليغة

ندرةعلىبالفاءتلتهاوربمابغيرها،وإفابالواوإفا،(2إإ)إنهذه)ألا(تلتوطالما

.!فمالذيعمركلامفيمركما

العربكلاممعشادمنوهي،كلامهمفيكثيزاالمكرورمنفهي،المؤكدة)إن(اهما

هذافيهاأتىالتيالمواضعاستقراءإلىبحاجةلسنالهمانا.المعانىمنيتلوهامايؤكدونإذأ

بعدهماعلىيضفيهالذيالتموكيدمعنىعنبحالييخرحلافهو؟الصحابةنثرمنالحرف

الكيم.منبهيتعلقمما

المعنىإلىتضيفإنهانقوللا،الصحابةنثرفيمغرىذواتمكراراتتأتيثم

ماالأمثلةمنيليوفيما،إليهالصحابيرغبالذىنفشهالمعنىهيبل،فيهتكونالذي

القصد.هذاعنيكشف

.397-5/396والملوكالرسلخي!ات(1)

القسمعفيمة،الخالقعدلمحمد،القرآنلأسلوبدراساتمئلأ:الكريمالقرآنفيهذالأمثلةانظر:(2)

.القماهرة،الحديثدار،1/912لأولا



وإرادته،إليهالقصدعنواعلائاالنفس!،فيللمعادتثبيتايعيدونقدفالصحابة

وقد،ةتغ!ةتلأزع!يىكقوللمتحئن،ثغرةأولمريب،مدخلثميكونلاحتى،سواهدون

س!""قغقلاسمفكرر،غيرهدونالحربعلىسنانبنمعقلبتول!يةنيتهيبثهمأنأراد

فليتبغ..صليتا.رجللهبلكمنفابعثبعد،"اما:عباسابنإلىقصدلهكتابفيمرات

فمعقلمعقلأ،لقيفإذامعقلأ،يلقىحتىاصحابهاميرفهوالبعرةببلادمرفإذاقغقلأ،

.(1)"وئيطعهمعقليمنوئيسمع،الفريقينامير

المواضع،هذهخمسةمنأربعةفيبالضمير""معقليإلىالإشعارةيكفيهعليكانوقد

الضمائر،سجهةباختلافالأمرتركعللمحتجعحجةيتركلاحتىالإظهارآثرولكنه

يفيدعليمنالتكراروهذا.المبينبالبرهانوللريبة،بهـاليقينللشكقطغاوكرره،فأظهره

كذلك،شخعقغفليفيثقة

أهلإلى!خكشةعليكتابفي"لكيما!كلمةتكرارالخشنةالمقصودةالإعادةومن

الكتات"فعلمهم:قولهفي،الأمةعلىعتمالثةغليهؤكملالنبيفضلعنيتحدثوهومصر،

دكيماوزكاهميتفرقوا،لادكيماوخمقهميهتدوا،دكيماةن!لاووالفرائقيوالحكمة

يجورواإ)2(.لالهكيماورفهميتالهروا،

مقصود؟؟نقصانأوزيادةدونمرةكلفيبألفاظها"لكئما"كلمةإعادةعليفتعفد

كانلهثيءكلوأن،لحكمةكانلحيهاللهصلواتالرسوليفعلهكانلثيءكلأنليؤكد

الأمةبهذهيريدكانوأنه،الحقعلىعليهوسلامهربيصلواتوأنه،وهذىالقمنببيان

بذلهعمل:حالينبينفارقةفهي،النفوسفيمعناهاليوقد"لكيما"يكزرزالفماخيرا؟

يغيرأالثكرارمنبغيتههذأكانأنولما.عليهمئركهوأثبر،فيهمعتمالتةغقيهؤلهم!لؤالرسول

.5/112والملوكالرسلتاريخ(1)

.4/485والملوكالرسلتارب!(2)
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يقولطانالمع!ادوكانيجوروا"بملاو"لكيمايتفرقوأ"،لا"لكيما:قوليهفيالنفيمعلكيما""

مننادليإلىذلكبهأذلوحتى،المعنىمنأرادهمامغهيضيعلئلايفعلفلم"لكيلا"،

ا!ل.فيالصياغة

يخطبوهو،!سكتةغمروبننعقبةمسعوليأبيقولالألفاظتكرارمسشجادومن

كأدذوهؤلاء""هؤلاءفيكرر،المسلمينبينالفتنةودزءالسلامفيالعظيمةخطبته

وهؤ!ءوهؤلاء،هؤلاءيلشقيأنفتخانعدهوما...":فيقول،وأنفيهالتكراريكونما

علىغذاالطائفتينإحدىظهرتوهؤلاء؟هؤلاءمنرخيرجةإلايبقلمإذاحتىوهؤلاء،

.(1)"لأخرىا

والدرجةالمزتةفييسؤي،الواحدةاللفظةبذاتالمقتتلينالفريقينإلىب!شا!تهوكأنه

العصبيةمعنىالمسلمينمنوينزح،والفضلالحقفيالؤحدةبمعنيوت!يهممهمابينهما،

!؟نفسهعلىبنفمي!هيعتديأو!؟نفشهالمرءيقتلكيفإذ؟والفرقةوالشقاق

تيدقداللغةأنذلك،الفصيحلهافيستجيمباللغةتمليهقدماالمفيدالتكرارومن

بعفأهليسميهفيمايدخلقدماوهوبعض،إلىبعضهايقوليوقدبعضا،بعضها

ع!أدتةغقجهؤشتلضاللهرسولخطيبقيسبنثابتتكرأرنحومنب)التعانق()2(؟البلاغة

عتمانتةشكتهؤلم!لى،اللهرسولمدعاهحيندئهاسمتجابةالحنلقأولكان"ثم؟قولهفي"))نحنلفظة

.(3)"الفهرسولأنصازفنحنلنحقا

.4/262ائكبيرالطبقاث(1)

العربية:البلاغةانظر:،الأطرافئشعابهأيضا:ويسقى،قبا!سلااواخرمناللاحقأوائلاقتباهم!التعائق:(2)

هـ.ا1/614ط،دمشق،القلمدار،2/526الميدانيحبضكةحسنالرحمنلعبدوفنونها،وعلومهاأسسسها

.3/611والملوكالرسلئاريخ(3)



كأنماالمدحمقامفيأخرىمرةكزرها""نحنبكلمةأنفسمهمعنيخبروهوثابئافكأن

الاستجهمابةمقامفيأتثإذفهي،المعنىمنعليهتدلمايمدحلالذاتها،"نحن"يمدح

كانساعةفيبهااللغةهتذ!ـهأإذفرخاأحس!كأنماأو،للمدحأهلكالئةغليهو!مهملىاللهلرسول

مثلها.اللحظةتلكفينفسهفييعتلجعمامعبرفلاإليها،يكونماأحوقي

فكرر،بالطرافةالمشوتالاختصارأرادوقدالخطاببنعمرقولنحوهومن

توالمولاوغمزا،وغمزاطليحة"وسلبشير:بنالنعمانإلىلهكتابفي"عفرو"لفظة

منحصؤئنمعروقئنكانافلما،يكربد!عمبنوعمرو،ثهمتيبنعمزويعنيوهو.ا"*"

داعيهتكراروهو.هذهالمثنةالتكرارمزئةكتابهمنيضيعلاحتىأبوئهمااسمييذكرلم

لازياد!التكرارإذ؟الأصلفيالتكرارمعنىمنيفهمقدماعكسعلىالاختصار،

أيضا.الطرافةمننولحوهذا،فيهاختصاز

الخطاببنعمرقولولفي()خشكةكلمةتكراريذاتهوالالتذاذالتملحإرادةومن

ولا،(2)"شكشخابنهامعخشككلابنمنخشكئأم"ورث:هلكوقدميراثهعنشئللما

بعض.إلىبعضهااللغةمآلمنهذايكونأنيبعد

يزيد:بنأدلهعبدللأميرصزدبنشليمانكقولالمدحابتغاغاللفظتكراريأنيوقد

.(3)((امشأالعشيرةأخوونغغالأمير،ويغغ،الوألي-والئه-"فيغتم

اذ!ف"عمر:قولمنغ!ق!لماس"اللهلفظتكرارفيالثوكلدماظهارالتوكيدابتغاءأو

.(4أ"اللهوبنعر،اللهوبعون،اللهبأمرق!يزهذاكتايىأتاك

.4/271والملوكالرسلتارلخ(1)

.175!ول،السياسيةالوثاثقمجموعة(2)

.95؟/هوالملوكالرسلتاريخ(3)

.4/511والملوكالرسلشاليخ(4)
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إلاشيءلاأنعلىلينمهالمظقراثرأنهخلااثظقر،ذكرعنالضميريكفيهكانوقد

به!إلانصرولاقوةولاحوللاوان،بأمره

هذافيما"وعلبعفالعهود:فييكتبونماكمثلوالأقاتةالتوثيقابتغاءومنه

.(1)"المؤمنينوفيفئي،الخلفاءوفيف!،رسولهفض!،أدثهعهدلكتابا

،سواهمنهمتقبلفلا،بالمعنىالقومإلزامعلىبهصاحبهيعزمماالتكرارومن

اللهفإنبعد،"أما:لهنيهفقال،ا"فراجعمالإلىعثمانبهبعثكتالبأولفي""الحقكلفظة

.(2)"بهالحقوأعطوا،الحقخذوا،الحقإلايقبلفلا،لبالحقالخلقخلق

الحقأنعلىينمةلكي،لهموعظةمغلاقفيأيضا""الحقأوكلبنشذادوكتكرار

إلايكافئولا،بهإلايجزيولا،سواهتعالىاللهتقبلفلا،والمغتهى4والجزاالغايةهو

.(3)"بالحقإلايقضىلايوم،الحقأهلمنازذتنزلوا،ب!الحق"فاعملوا؟عليه

)تكرارالخمل(

تكرارفإن،بهبأسلاوهذا،الألفاظتكرأرمنأقلعندهمفهوالجملتكرارأما

القوالبإنشاءتعغدإلىوبمقصد،يححغريبمنزعيشيالمتعاقبةالألفاظذاتالعبارات

غيروهذا،منهينطلقأوالنعئ!عندهينتهيمرتكزاتكونالتيأوالنع،عليهايدورالتي

الذالبة،نصوصهكثرةفيعاطفيلاعقلينثرهوالذ!ا،القومأولئكنثرفيكثيزاوار؟

قبل.منالإشارةسبقتكماالشعوريةالحالةعنهتغيبتكنلم!مان

عنالتعبيرمنها،لغاياتأتىقدفيهوردفيماالصحابةنئرفيللجملالتكراروهذا

معاوية:قولنحوفيكما،تعالىاللهلقاءإلىالشوقعنالتعبيرثم،المدةطولمنالملل

.6"3/9والملوكالرسلتاريخ:فيإيلياءلأهلعمركتاب:انظر(1)

.4/542والملوكالرسلتاريخ(2)

.23/13دمشقئاريح(31



لا!انهفواقي.ولفطيتم(فراقكمولقنيثمللتموني،حتىعليكمإمرتيطالت"وقد

الفهلقاءأحبئقن:قيلوقدمني.خيزاكانقبليكانمنانكمامنيخيزبعدييأتيكنم

لإحداثقائمتكراروهو.(1)"دقائيفاجبنلهقاءكأحببئاقدإنياللهم؟دق!اءهاللةأحبن

له،مشايهآخرجزايأوآخرصنيعمنصذىلهلمجدلثصنيعكلفكأن،المشاكلةمعنى

وقوعه.متمئىأوفعلآ،وقعقدأنهإما

وإنالئهإنا":جملةتكرارمثلفيوالحسرةالأسىظهارإعندهمالتكرارغاياتوكل!

الندأء،عندأحرارلا...غررتموهمنالمغرور":الكوفةلأهلعليقولمن"راجعونإليه

،تبصرونلاعفي؟بكئممنيتماذا.راجعونإديهوإنالفهاناالنجاء؟عندثعةإخوانولا

كلبعديرتاحوكأنه!اجعون")2(.إديهلمحاناللهإنا؟تسمعونلاوعمم،تنطقونلاوبكم

فيهايجدكأنهوعلا،جلالثهكتابمنآيةالأصلفيهيالتربةلم!جلاهذهإلىملامه

.عزاءه

الجملةفيكماغؤخل،اللهيديبينوالانكساروالطاعةالتخشعإظهارغاياتهومن

نأعئيلكأرضىأنهأعلملوانه"اللهم:ة!غ!ياسربنعمارقولفيالواردةالمتكررة

أوقدأنعئنيلكأرضىأنهأعلمولو.فعلت،فأشقطفأترذىالجبليهذامنيص!فنبأرقي

الماءفينفهمحيألقيأنعئنيلكأرضىأنهأعلئملوالله!ا.فعلثفيها،فأقععظيمةنارا

أريذوأناتخهمبنيلاأنأرجووأناوجقك،اريذإلاأقاتللافإني.فعلت،نفسيفأغيرق

(3)
كلفيوهوفكأنه،العالمينربللهوالانقياليوالتسليمالإخباتتكرارإنه."وجهك

عنه.تعالىالدهرضابهاويطلب،المعانيتلكيؤكد،الجملهذهيكررمرة

.95/612دمشقتاريخ(1)

.5/134والملوكالرسلناري!(2)

.3/238الكبيرالطبقات(3)
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ا*غتظضى،ربم

الحشومننوغافجعلوه،(1)كلاموتمامهالكلامبينتعترضأنالاعتراضقالوا:

ليكمليأتيالمعنىمناجزغيكونماالاعتراضمنفإن؟إطلاقهعلىوليس.الزيادةأو

إلىمفتقراأومختلأالمعنىغلأالاعتراضسسقطن!ف،ويتمقههتئ!ويو،ثقمهويسذ،نقضه

عبارةهو"الاعتراضإن:(الأدب)خزانةفيجخةابنقالولذا.الاعترافلهتتميم

ستماهقنومنهم،المتكلمغرفرمعنىفيزيادةتفيد،الكلامينبينتعترضجملهعن

والناظم،فالمتكلمغرفيزيادةيفيدالاعتراضانوهوظاهر،بينهماوالفرق..الحشو.

.(2)"ريغلاالوزنلإقامةياتيإنماوالحشو

وهو-المفيدالاعترافالمحديذاكهوالصحابةنثرفيالاعتراضمننغنيهوالذي

وحاشاهم.،كعدمهوجودهالذيالمتكففالساقطالزائدالاعتراضلا-كلامهمفيالثابت

:عثمانعنمعاويةكقول،بهوالاستخفافلمخاطبالتقريعيعترضونقدأنهمهذافمن

ألاعترأفررهذافإن،(2)"مكليحليكنلمدقهأن-تعدمونحنتمان-علمتمفد"فانكم

هذامعاويةاعتراضمثلفيإنيقالوقد.بهاءهالمعنىققذأخرولو،المعنىنقعرحذفلو

الكيم.منبعدهسيأنيلماوالتسليمالإقراركللحملهالمخاطبعلىتأثييرمحاولة

قولمشأنقيايض!امعاويةكقولوالإنكار،والاستخفافللتسفيهيعترضونوقد

.(4)"الناسعلىفيشئهون،القرانلهبلمن--زعمواالناسق"وياتون:مخالفين

فاروقعمرالدكثورتحقيق42هعس،الرازيزكريافارسبناحمد،فارسلابن،اللغةفقهفيالصاحبي(1)

هـ.1/4141ط،بيروت،المعارفمكتبة،الطباع

شرح،2/280اللهعبدبنعليبكرابيالدينتقي،الحمويجخةلابن،الأربوغايةالأدبخزانة(2)

،م1/9781ط،،بيروت،الهلا!دارشعينو،عصام

.51"/4والملولثالرسلتاريخ(3)

.4/532والملوكالرسلتاريغ(4)



أهلكنتم"فإن:القهقبةفيالأنصازغاطئاالعباسكقولللتحذير،يعترضونأو

قوسبىسكنسترميكمفإنها"قاطبةالعرببعداوةواستقلالي،بالحربوتضبروتجقدقوة

.(1)"رامجهلكمفارتؤوا-واحدة

:وتذاغؤا،نائرةالقبائلبينطت!اك"وإذا:ذ!خهـئةالخطاببنعهرقولطالتحذيرومن

تفيؤوا")2(.حتىبالسيففاضربهم-الشيطانن!جوىتلكفإنما-فلانياذفلأنذيا

فيتزهدوا"فإن:القادسيةقيوقاعسأيىبنسعدكقولللتزهيد،يعترضونأو

اجله-إلىأحذاذلكئقزبولا-والآخرةالدنيالكمالثهجمع،الآخرةفيوترغبواالدنيا

.(3)املرلجكمتذههمثوتضعفوا،وتهنواتفشلواوان

تلكالنفوسعنغائبتمحقيقةإقراربهمقصودالاعتراضمنالنوعهذاإن

وساوسمنيداخلهاوما!والكربةالخوفمنفيهاالنفوس!تلقاهللذي،الساعة

الكلامفيادخلهإذسعدن!خأالذيالمعنىهذامثلعنفتنشغل؟الظنوسوءالشيطان

الموطن.هذافي

"ماذأ:أ!غتةدتةرطالبأبيبنعلىقولموضعهحاقفيجاءالذيألاعتراضومن

الحق،غير!عالدنياهذهفيلكموالذذالموت!؟حقكمعلىوالجهاد،بصبركمتنتظرون

.14)"وبينكمبينيليفرقن--وتياتيهنالموتجاءلئنفوالله

تنكرهالافهـإنهاأنكرئهابوإن،الموت،النفوسفيالراسخةالكبرىالحقيقةإنها

محالة،لاآتيةأنهاتعلمف!فهاكرهتها،وإنقلوبها،

*4/7الكبيرالطبقات(1)

.2/932والتبيينالبيان(2)

.3/532والملوكالرسلناريخ(3)

.ا"5/7والملوكالرسلتاريخ(1)
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نألو:ليذكر"وقد:غليوانبنعتبةقولم-والتخويفالتهويلزيادة-وفيهومثله

.(1)"!؟أؤعجبتم"-وذتملأئهخريفاسبعينهوتجهنمشفيرمنألقيتصخرة

بينالقفميةكتابفيجاءكالذي،والتثبيتللتوثيقالصحابةاعتراضمنوهنالك

لبناللهعبدا*نثعريأبوموسىوهما-غكاجم!الثهكتابفيالخكمانوجد"فما:ومعاويةعلي

الرجليناسميبذكر-هنالاعتراضفا،(2)"بهعملا-القرشيالعاصيبنوعمروقيعسا

فيه.جاءماوكبيروخهـطرهالكتاببهيبةواشعز،والإعلامالتوكيدفيزاد-المعروفين

الحسينمقتلفيالزبيرابنكقول،الاحتراسعندهمالاعتراضأغراضومن

عدىئطدعلمغؤقلالله!انوإن-كثيرفيقهمليلوأصحابههوانهوالله"فرأى:عينبن

:فارسأهلعنسعذايخبروهوعمرقولومظ؟(3)"مقتولأنه-سواهأحذاالغيب

لبحوره-كؤوليسهلأحانطن-منيعبلدوعلىكثير...عددهمأمةعلىتقذم"أنك

.(4)"ودآدئهوفيوضه

تزؤقلالفهقولبنعتكثيزاالموسمأهلإلىكتابئكاعترافعثمانالثناء،أغراضهومن

كأنه،(5)"...-الحق-وقوئهيقول!ؤخلالله"فإن:مراثستكتابهفيقولهوهو،الحقبأنه

.والكربوالتكذيبالضيقمنفيههوعماالعزاغغؤق!اللهكلا!فييجل

أبيدعاء!حومنالدعاء،أجلالاعتراضمنعندهمالاعزافسعاديومن

بلادقلمنااتاانه-اصلحكالمؤمنينأميريا"أخبرلث:قولهفيالخطابابنلعمرعبيدة

.3/925والملوكالرسلتاريخ(11

.5/53والملوكالرسلتاريخ(؟إ

،2/681الربخطبجمهرة(3)

.194-3/894والملوكالرسلتاري!(4)

،4/804والملوكالرسلتاريخ(5)
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اللهرحمنا-رأيتفإن"يزيد:إلىشفاعةكتابفيعمربناللهعبدوقولمب(1)"عمح

ز!عتهنةبكرايىكقولالئداءأجلمنأو.(2)"...فتأمزهريادابنإلىتكتبأن-وإياك

ماتبمن-اللهسكباذ-اعتنوا:لربهمبعبودتتهمفيذكرهم،يعظهموهوخطبتهفيمه!!ني

اللهبلاكأ"اللهسكلباذ-"فاذكروا:ذلكبمثلفيناديهمأيضايعظهمعمركنداءأو،(3)"منكم

والله--الزكبعلى"تجثؤأ!زد:بنشليمانكقول،الق!مأجلمنأو.(4)"...عندكم

عدوبإزاءأ!همبحتم-والله-"وقد:حرببنسفيانأبيكقولأو،(5)".!!الأعناقومدوا

.(6)"...عددهمكثير

الصحابةنئرفييطولقدلاعتراضاولكنلهصار،اعتراضاتهوإن!مضىمافكل

سعدإلىكتابهفيالخطاببنعمرقولعليهمثاليوخير،(7)ردانوهذا،متوقعغيرطولا

اجمغوهيالجاهديس/فيفارسبالث-والقادسيشالقادسيةإلىأنتهيت"دماذأ:صوقاأبيبن

دونهحصينخصيبئرفكليبئمنزذوهوالآضسل،تلكمنيريدونهولمالماذتهم!الأبوابتلك

.(9)"...أنقابهاعلى(81مسالحكفتكون-وأنهازممتنعضثذاطر،

.741-641ع،للأزدي،الشامفتوح(1)

.5/157والملوكالرسلتادي!!2)

.3/122والملوكالرسلتاري!(31

.182-4/612والملوكالرسلتادلخ(1)

.5/455للطبري،والملوكالرسلتاريخ(5)

.822عى،للأزدي،الشامفتوح(61

نراهيانماالخالع،الربيلأسلوبافيمثلهيرىأنيندرالطويلالاعتراضأننصارحسينالدكشوريرى(7)

سعدإلىكتابهفيواعترافغمر،122عالفنبة،الكئابةنشاةانظر:واليونانبة،الفارسيةالأساليبفي

النادر.هدامنك!غ!هتلأر

."سلح:الربلسان"،ا!لسالح:والجمعثغر،زأءبليبهوكلواقدزضدبموضععدةفيفوم:انهـن!فحة(8)

.3/894والملوكالرسلتاريخ(9)
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وكجيز،القادسية!ريعيئأنبهلسعدعمريريدهذأالمفصلفالاعتراضالطويل

لحخبرهكلامهاسترساذقهطعبأنهإليهيوحيأنويريد،عليهمقبلهوماوعظيممنزلتها،

المهئم.الخبربهذا

الشزط،ربآ

بأنهيمتازوالشرطالنثرفي،الصحابةأدبمنواسعةجملةقيالشرطجملةتشيع

جزاؤهاوالشرطشوابوهينتيجتهأنبمعنىشيء،على!لشيفيهينبنيتراتبيأسلوب

وأذهست،بهالتصديقإلىأدعىحيمئدفيكون؟(1)الأولىالشرطجملةهيلمقدمهحادثة

طور.إلماطوليمنوألانتقالالتجزئةمنفيهلما؟القهمإلىبالعقل

"فإذا:عندهمالأثيرةالجملةتلكالصحابةكشبفيالشرطجملأشهرمنولعل

.(2)"اذكوكذافافعل-هذاكتابيأتاكفإذاأو-هذاكتابيقرات

الجملكهذهكبيزا،حضوراالموتوصاياسيماولاالوصاي!افيالشرطجملةوئحضر

...فاسيرفنيالوفاةحضرتنيإذابني،"يا:اللهعبدلابنهعمرالفاروقوصيةمنالسبع

مذفيهاليوشعخيراللهعندلىيكنلمإنفإنه؟دفينيفيواقصدوا،فأغمضنيقبضتفإذا

لمإنفإنه؟المشيفأسعوابيخرجتمواذا...عليضيقهاذلكغيرعلىكنتوإن،بصري

عنألقيتمقدكنتمذلكغيرعلىكنتلىانخير،هوماإلىقدمتمونيخيراللهعندلييكن

.(3)"تحملونهلثثرارقابكم

الشرطحرفصعليهمادنيفلما،تافةفعليةجملةوالجزاءالشرطمنواحدكلأن"واعلم:يعيشابنقال(1)

الخبر،إلمماالمستدأكافشقار،الأخرىإلىالجملتينمنواحليةكلافتقارفيواحد؟كجملهوجعلهماربطهما،

المفضل،!شرحالخبر"،بمنهـزلةجزاء،هيالتيالثانيةوالجملةالمبتدأ،بعمزلةشركا،هيالتيالأولىفالجملة

!اسماعي!!أحمد،السيدأحمدتحفيق،3/151السراياأييبنبعيشبنعلي!بيعيشالبقاء،أو،يعيشلابن

الفاهرة.،التوفيقيةالمكتبة،الغنيعبدالجوادعبد

،127عر،للأزدفي،الشاموكتوح،4/114،4/326،4/476والملوكالرسلتاريحمثلآ:انظر(2)

.981ص،للواقدي،الردةوكتاب

.3/333الكبيرالطبقات(3)
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الحيطةمقامقي5!يدوهذا،الشرطأسلوبعلىتقومأنتكرلبالوصيةهاتهإن

والخوفي،بقضائهوالرضا،لهوالانصياع،اللهلأمرالتسليممقاموفي،والتنبيهوالحذر

وأوعاقبتها؟الشرطجملة:طورينإلىعمرعندالشرطينقسمذلكوعلى،الآخرةمن

عنخبارهإفيأما.متحققطوليإلىمتحققطوليمنيتنقلولدهإلىخطابهفيفهو.جزائها

،بالخوفومرةبالرجاء،مرة:مرتينالشرطيكررفإنهربهلقاءعندمصيره

الغدبعدمنالشهيرةلكرأبيخطبة،الشرطفيهاالواردالنصوصأشسهرمنولعل

زغتوإن،فتابعونيأستقمت"فإن:الجملهذهوفيهاعحلىدتةغقئهؤلمه!؟اللهرسولمتوفئمن

وتروحونت!غدونإنكمألا...فاجتنبونيغضبتذافإ،يعترينيشيطاتاليندمالاأ...فقوموني

فافعلوا")1(.،صالحعل!فيوأنثمإلاالأجلهذايمضيلاأناستطعتمفإن...أجلفي

والحيطةالورعمذهبسلوكمننفسهفيعماليعبرالشرطبكرأبواستعمللقد

الأولمماالشرطجملةأنعلى.إفادةأيمانفسهمعافيىتصويرفيالشرطألهنادهوقدوالحذر،

يتبع"ومن:لهخطبةمنالخطاببنعمركقول،بهبأسلاطولاالجزأءقبلتطولقد

أمرهأصاب؟الطاعةلأهلاللهعندماابتغاءالنهبئالسبيلويلزم،الشرائعإلىوينتهةت!لا

.(2)"بحنههونمفز

إلماالتواقةالنفوسفيالشوقيبعثكهذاطويلآتعليقاجزائهعكالشرطتعليقإن

فيها.رسوخاأشدالعاقبةتلكويجعل،العاقبةتبضر

كتبفيماالخطاببنعحرقولمكذلكالرسائلفيالأولىالشرطجملةطولومن

قزقهأوبأمانالعجممنأحذامنكمأحدلاغمت"فإن:بالقادسيةسعدجيشإلىبه

لهفأجروااماتا؟عندهموكانبهكلمهماالأعجميئيدريلافكان،للسانأوبإشار؟

.(3)"الأمانمجرىذلك

.422-223لم3والملوكالرسلثا!لحخ(1)

.خطر":العرب"لسانوتراهنوا،ترأهنتم:أي(2)

.94؟/3والملوكلس!لاتاري!(3)



يوحيتفمميلوهوعمر،لدنمنالتفصيلتعفدمنآلخهناالشرطجملةوطول

وكلالدماءعلىحرصهومن،الذميمةالغدرعاقبةمنخوفهوتعيد،الخليفةورعبكبير

بها.يتدلقما

والسنب!ي،التعليلىردآ

سبئايأتيماكثيزاالشرطجزأءأدطذلك،التعليلمن!شيالمثرطبعضفيكانإن

قيالشرطعنالحد!مابعدوالسببالتعليلعنالحديثالقولمناسبةمنفإنه؟لجملته

الموضع.هذا

غيرفييقعوقدخاضة،الوصايافيالصحابةديذنمنالتعليلإنابتداخفيمال

وماعدؤكم،منبإزائهأنغمنتمرؤن"وقد:خطبتهفيمقردخبنالنعمانكقولالوصايا

هذامنترودطوما(2)الرثةفهذهلكمأخطروامافأما؟(1)مكلأخطرواومااخطرتم،

فلاأخطروا؟وماأخطرتمماسواله!ولا.وتيضتكمفدينكمالمأخطرتمماوأماالسواد،

فأح!ننفشهوأبلى،اللهؤاصلعبداللهواتقى.دينكمعلىمنكمأحمىذنياهمعلىيكوئن

فتحأو،مرزوقحيشهيدبينمن،الحستيئنإحدى:منتظرينخيرينبينفإنكم؟البلاء

قزئهعليهفيجتمع؟أخيهإلىالرتهييهلولم،يليهمارجليحلفكفىيسير؟وظفرقريب

.(3)"الملأمةمنوذلك،نفسهوقزن

يحثهمخيربينما،الجملمنقبلهالماأسباتاإلاليستبالفاءالمستفتحةالجولفكل

عملأ4الفاعملتوقد.فيهيبغضهمأومنهيحذرهمشرأو،إليهويرغبهمعليهالخطيب

الجمل،بينوالوصل،الخطيبمقصودأداءفيبهبأسلا

:العرب"لسانالتراهنفيعليهيترامىالذيالسبقوهوالخطر،منماخوذة،الرهانبصنىالإخطارهنا(1)

خطر".

دثث".:العرب"لسانشيءكلمنالباليالخسيس!الختق:الزفة(2)

.4/131والملوكالرسلتاريخ(3)
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لإغراءوا،والنهيلأمراعلىقائمةالوصيةأنذلككثير؟!والوصايافيالتعليلأما

شأنكانوكذا.التقثلإلىوأدعى،النصحفيأكملكانتبأسبابهاجاءتفإنوالتحذير،

عمل.علىأحذايقميرونلارحماكأ،العقليخاطبونعدولا،الصحابة

التعليلبينصلةفيجعلهامقردب،بنالنعمانفاءمثلإلى!كشةبكرأبوينحووفد

في"الله"اتقي:لهقائلانفسهللمطلوبمرتينالعاصرربنلعمرووصيتهفييكررهاإذ،والطلب

الثهتقوىفإن...يحتسبلاحيثمنويرزقهمخرتجا،لهيجعلالثهيتتيمنفإئه؟والعلنالمسر

.(1)"أللهعبادبهتواصىماخير

وصيهفيالفاروقاستخدمها،الصحابةوصايافيالطلبتعليلفيأصلالفاءوهذه

صقبلالعابنلقمرووصيةفيمعاويةواستخدمها،(2)صوقاابيبنلسعدوصاياهمن

هذهفياقوالهنحومنيزلد،اشهيوصىوهواكثازامنهااكثرلقد،(3)*.ه ءومصرلصحمسير

يعلمفإئه؟وقرئهمفرشكوأوطئهم..الأمر.لكوطأتفقد؟اللهاتقييزيد،دايا:الجضل

والاستبدأدوإياك...بحقكويسئخفونفيهينوك؟بحقهموتستخفتهنهمولا.حقك

لإليرالحالناسفإنمقالا؟فيكلهمتجلا.واحد..صدرفيليسالرايفإن؟برأيك

الأمصارأهلإلىوأكتب...وجندكوحماتكأنصاركفإنهم؟الشامأهلوشرف..الشر.

كلها،الكؤرمنعليهمووفد.آماقميبسطذلكفإن؟المعروفمنكتعدهمبكتاب

فإنيماجلي؟ولاقارفقو!تسمعنولا،وراءهملمنفإلنهم،وأكرفهمإليهمفأحسن

.(4)"سوءوزراءيتهمرا

.1/188العربخطبجمهرة(1)

.3/483والملوكالرسلتاريخانظر:(2)

!5/0،1والملوكالرسلتاريخ:انظر(3)

.6/92والملوكالرسلتاريخ(4)



إجابتهفيفيشرع؟%:يسألهابنهانوصيةكلفبعديفتريوصيوهومداويةلكأن

السبب.بفاءيبدؤهاشافيةإجابة

مس"الاستفهاآ!ر

مافيهاشيوعهفيوالعلةخاضة،الخطبفينثره!مفيبالاستفهامالصسحابةانتفع

أنجعهامنالتي،الشتىبالطرقفيهمالتأثيرومحاولةالجماهير،مواجهةمنبط!خلافي

الأسئلة.

سوىأخرىاغراضه!بهامقصودبللذاتها،مقصود؟غيرعادةالصحابةوأسئلة

.الاشتفهام

تلكذلكفيبهيستشهدماأفضلولعل،الوعظالأغراضهذهأعظممن

وهي،العظيمةالصديقبكيرأبيخطبإحدىعلىالمسئوليةبأأين!الثمانيةالسؤالات

إلىالإنسانوتعيد،الغليظةالق!لوقيوترقق،الجامدةالدموغتستدرتعخبيةسؤالات

الخطبة:منالنحوهذاعلىالأسئلةتلكجاءتوقد.منهالهمفرلاالتي،الأولىحقيقته

امس؟!!انواأين:قبلكمكانفيمنوتفكروا،منكمماتبمن-الله-عباد"اعتبروا

مواطنفيوالغفنئالقتالفيمحرلهمحانالذينوأينالجئارون(1أين؟االيومهموأين

وجوفهمالحسنشائوضاءأين...وعهروها؟!الأ!ضأثارواالذينالملولثوأين...؟االحروب

...الأسكاجيب؟)فيهاوجحلوابالحوائطوحضنوهاالمدائنبتؤاالذينأين)؟بشبابه!المعجبون

.(واخوانكم؟ا"إ1أبنائك!امنتعرفونققأين

كانواوهمبعضا.وتركبعضهاعنبكبرأبوأجاب،الإجابةمعروفةأسئلةإفها

إليهالمصيخةللنفوسبكبرابويريدماوهذا،آثارهموفنتتقنوا،لقد:الإجابةيعرفون

.سؤالبعدلاسؤاقرارهافيويرشخ،تسهـتلهمهأن

.22ه-422دم3والملوكالرسلتاريخ(1)



كذلك.تقريرتةأسئلةإنها،فحسمبتعجبيةليستالأسئلةتلكإن

منالثهعندبماويغريه!م،الدهسبيلفيالجهادإلىالقوتمعمريسمتحثاأيضا(وب)اين

عبادأين1000؟اللهموعودعنالمهاجرون4الطرا"أين:النفيرإلىليحمبهمفي!اءللأجر؟ا

.(1)"!؟لصالحوناللها

مسائلأ،الكوفةأهلمقرغاعليكقول،والإيلامللتبكيتالسؤاليستجقبوقد

أئيومع)؟دتمنعوندار"بعددابى"أكئما:ث!انيةالرواياتبعضفيبلغتبأسئلةكثيزاإياهم

بغيرأقو!؟أمثالكمرجالالقوئم!؟!لثكممادواؤحم؟)ما)؟بإدكمما...ئقاتلون؟)بعديإمابم

.(2)"إ؟قحغيرفيوطمغاورع؟!غيرمنوغفلضعلم؟)

نفوسمناستخلاصهإلىالطرقأقربجوابوهو...أحدولادار،لا:والجواب

المتهكعة.الأسئة:قلأو،الآديهميةالتعخبيةالأسئلةهذهمثل،الخاذلينالعصاة

فيبالفضلوالتذكيروالتحنانللاستعطافالصحابةنثرفيالسؤاليردوقد

عساهم،مقتلهقبللقاتليهعليبنالحسينسألهاالتيكالأسئلة،الحاسمةالساعة

وابنوصيهوابنص!مدتةغقيهؤكملؤنبيكمبنتابن"ألست:لهمخطبتهفيفقال،يرغوون

أؤلمعمي؟االجناحينذوالطيارالهمشهيدجعفراؤليس...!؟المؤمنينوأوليعمه

سيدا"هذان:ولأخيليقالتحيهؤلمهملزع!لىدتةاللهرسولأنفيكممستفيضرقوليبلغكنم

شلئفيكنتمن!ف...!؟دميسفكعنلكمحاجزهذافيأفما...!؟"الجنةأهلشباب

بفتيلأتطلبون:أخبروني...!؟نبيكمبنتابنأراماأثراأفتشكونبمالقولهذامن

.(3)"إ؟جراحةمنبقصاعبىأو،استهلكتهلكمماليأو،قتلتهمنكم

.3/544والملوكالرسلتارل!(1)

.2/56والتبيينالبيان:وانظر،1/624العربخطبجمهرة(21

.12-ه5/442والملوكالرسلتاريخ(3)
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يسألهمفتارةزلهثعد،إلىفيؤوبوا،قلوبهمتلينأنلعلهملهملأسئلةايقلبحسيئاإن

ذلكيفعل؟والفعلبالهمزةيسألهموتارةوما،بالهمزةيمسألهموتارة،وليسبالهمزة

وبالنفي.بالإثباتبموجهكلمننخوتهمليستحث

والتحذيؤالأنجؤفىرومم

تحقيقعلىجملتهفيقائ!االنثروكان،الطلبأساليبمنوالتحذيرالإغراءكانلما

إتيانه؟منوالتخويفالكفطلبأو!أإتيانهعلىوالحثالفعلبطلبمكتس!بةمنفجة

الصحابة.نثرفيأثيرينالأسلوبانهذانكان

فيالله"الثةبملمةآ!خكيةلتةعليكتكرأرغالئا،اللفظبتكراركانفقدالأغراءفأما

مقامفيموجزبليغتكراروهو+(1)ةرمعمضرةإحدىبعدهاماتالتيوصيتهفيكذا"،

.الموتعندغ!خلباللهالتذكير

والنجاءالؤخا،والؤخاالجذ،"الجد:خطبتهفي!شتهةبكرأبيقولومنه

الصبر..."فالصبروقاصس:أبيبنسعدإلىكتابهفي!شك!ةعمروقولالنجاء")2(؟

.(3)"زذحلاوالحذز

.(4)((الوفاء"والوفاء:آخروفي(العجل"والعجل:آخركتابوفي

.(5)"الفهتم"الفهتم:القضاءكتاب،موسىأبيألىكتابهوفي

وهوويردليه؟يعيدهكتابتهفيالإغراءبأسلوبمولغاالخطاببنعمركانلقد

له.استعمالاراينافيماال!ممحابةأكثر

.148-5/471والمهـلوكالرسلتاريخانظر:(1)

،3/422والملوكالرسلتاريخ(2)

.3/194والملوكالرسل"ادبخبم3)

.3/924والملوكالرسلتاريخ(4)

ء427ص،السياسيةالوثائقمجموعة(5)



لأبكائه:!كتةخبيببنعميركقولغالئا،"إتا"بطريقةكانفقدالتحذيروأما

.(2)"الشرفأهلوجفوة"وايالثلابف:معاويةوقولالسفهاء")1(،ومخالطة"إتاكم

التحذيوقيعمريزيدوقدوالضحذ"."له!ائاكم:الحربوصسايابعفه!فيعمروقول

.(3)"المحصناتورميئدماتاي"دهاياكمةكقولهبضهميريناللفظفيكرر

،الندمقبللأنفسهمقولمفنطز...":شعبةبنالمغيرةكقولبغيرهاحذرواوربما

؟الندمقبلأنفسهمإلىقولمفلينظر:أيوالإعذار")4(.الححةإرادةالمقامهذاقفتفقد

الأمر.بمعنىالماضياستعمالمنوهويفعلوا،لاأنمغتةأحذرهمفاني

لفشص،لمنمار

وكانغ!لمقل)5(،اللهبغيرنثرهمفييقسمونضتمالئةغلجه،ب!هقؤمحمدأصحابيكنلم

منلديهموجدناهفيماقسمفعلغيرمنغؤجمل،()اللهبهالمقسملفظإلىالذهابديدنهم

."الثه"وايم:يقولونوقد،""والله:فيقولون،القول

"يا:جبلبنمعاذكقولوتوكيذا،تقويةالاعترأضمقامفيالقسمجعلوامرتموكم

تأبينفيوقويه،(6)إبالأمافنتدخللاوتجهمنته،تنالملا-والفه-اللهرحمةإن...القرآنلهراء
!لى

اقلفكااللهعبادمنعبذامنكمرأيتأنيأزعمما--واللهبرجليفمجعتم"قد:عبيدةأبي

.(7)"منه...صدراأبرولاغمزا،

.1/95"للبيهقي،الكبرىالسنن(1)

.6/92الكبيرالطبقات(2)

.6/22الكبيرالطبقات(3)

،5/181للطبىي،والملوكالرسلتاريخ(1)

الصحابةأشعارفيالنبويةالمراثيانظر:القشم،بعضفيالعربشنةيتبعونكانواف!نهمالشرفيأما(5)

.36هص

.12لم1عر،للأزدفي،الشامفتوح(6)

.682ع،للأزدي،الشامفتوح(7)
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.(5)"الجاهلالسفيهبذنب

وبها،أشيعخطابتهمفيكانالنفسفيوالتأفيالإقناعاساليبمنالقشمنئولما

أيها"ةالخطاببنعمرالمؤمنينأميركقول،واحدةالقولمنجملهفيكردوهوربما،لصقأ

لكنتشئثلو-والده-فيىوا،لطعاميوكراهيتكمتعذيزكمأرىلقد-والله-إز؟،القوم

.(6)"...وأسنمةكرأكرعنأجهلما-والله-أماعيشا،وأرفغكم،قاطعاأطيتكم

متوالية؟جملفيمكرليواحدقشيمأوواحلي،قشمعلىالخطابةفيالأمريقتصرولا

،متتابعاتمزاقيثلاثواحدتمقشبمبلفظةم!قي!شكتةعفانبنكعثمانرجلآرأيناا!او

؟(7)املسيزتهإلاأحذثهخذثمنكمأحدعنيبلغنيلا،والله،والله،"والله:قولهفيوذلك

القسم،نادرمنفهذا

.4/7سعدلابنالكبير،الطبقات!1)

.5/585والملوكالرسلخي!ان(2)

.2/375هشاملابن،النبويةالسيرة(3)

.1/272العربخطبجمهرة(4)

.5/181والملوكالرسلتاريخ(5)

الخص!الثفناتإحدىوهي،قهوالناالبعيرزؤليزخى:اليهزكزةجمعوالكراحر)،3/952الكبيرالطبقات(6)

كرر".:العربذلسالىخفذيكلمنالصهمدرهووقيل

.4/399والملوكالرسلتاري!(7)
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التقيالحكيئمئعضبأنمنبداأجدلاأنخشيثلقدالله"وايغشعبةبنالمغيرة

عشيرته،قيالناسأعرمن"ومحصد:الغقبةليلةالمطلبعبدبنالعباسوكقول

.(1)"قولهعلىمناكانقن-والله-يمنعه

الدنيايريدإنماكانومن"ضزد:بنشليمانكقول،القولدزجفي4لاعادالق!ميأتيوقد

الئهعبدوقول؟(2"إالعالمينرباللهرضوانخلاما...نستفيئهفيئانأتيمافواللهوحزقها،

.(2)"الشهادة؟تطلبونخرجثمللتيتكرهونالتيإنواللهقوم،"يا:مؤتةفيرواحةبن

وقولبالعفو")4(،لآخذنالفه"وايغ:ر!عكتةعثمانكقولفهو"الفه"وايمقولهمأما



،نتقافالارهـآ

يامنوجعلوهبه،وأشادوافمدحوه،مقدما،منزلاالالتفاتالمتقذمونأنزل

البيانعلمخلاصةالنوع"وهذاالأثير:ابنقال.القولفيالإحسانومواطن،البلاغة

شميوإنما؟العربيةشجاعةأيضا:ويسمى...البلاغةتستندوإليها،يدندنحهمولهاالتي

،غيرهيست!طيعهلامايركبالشجاعالرجلأنوذلك؟الإقدامهيالم!شجاعةلأنبذلك

.(1)"الكلامفيالالتفالفهذاوكذلك،سواهه4يتوزلاماويتورد

إلىالإخباروعنالإخبار،إلىالمخاطبةعنالمتكلمانعرافإجمالا:والالتفات

.(2)كلذيشبهوما،المخاطبة

خبريقعئ!وهوالأسلميخذزدأبيبنالثهعبدقولالصحابةنثرفيالالتفاتفمن

مافواللهوك!را،صاحبايوشد،وكبرتالعس!كرناحيةفيشددت"ثمالمتزايا:إحدى

ن!ف،(3)"...وأبنائهمنسائهممنعليهقدروامابكلعندكفيهكانممنالنجاءإلاكان

المخاطبيقربأنبهقصد،المخاطبضميرإلىالمتكلمضميرمنالتفات""عنذكقوله

عليهمشاهذاواققاكانالمخاطبوكأن،القصةفيالأحداثمنكانفيمايشركهالطبل

فإنالمتلقينفسفيأما،الدلالةفيهذا"بهاينجواأنعساهمأمتعتهميلمطمونوهممعه

وانتقاله،الكلاممجرىتغيرعلىوتنبهه،العقلتوقظمفاجأةلمجدثالأسلوبهذامثل

.أخرىإلىجهه!ء

.2/4السائرالمثل(1)

إغناطيوسوالفهارسالمقذمةوتعليقبنمثرهاعتنى،58صالمعتز،بناللهلعبد،البديعانظرة(2)

هـ.ا3/284ط،بيروت،المسيرةداركراتشقوفسكي،

.3/35والملوكالرسلتاريخ(3)



الله،رسوذيابعدأما":ض!لتةغقشهؤيهممكالدهرسولإلىكتبهلهنيماالوليدبنخالدفولومنه

ثلاثةالإسلامإلممافدعوتهمإليهمقدممتما!اني...كعببنالحارثبنيإلىبعثتنيفإنك

!عوأنهاهمبه،اللهأموهم!بآمرهمأظهرهمبينمقيموانا...اللهرسولامرنيكما؟لام

.(1)"اللهرسولياعليكوالسلام.الفهرسولإلئييكتبحتى...عنهاللهنهاهم

مقامإلىيتوجهانتأديرلاالخطابإلىالغيبةمنثم،القيتةإلىالخطابمنانتقالفهذا

التسمويةلمحمنفيهماالمخاطبضميروفيكثيزا،المخاطببضميرغقخهؤلمم!ع!تمالتةالنبي

عنوالتفتالضمائر،فقلبتعظيئما،المقامهذائعظمأنخالدفابتغى،بالندتةوالإشعار

به.ويليقلمجثهالذيالموقعلاإكلامهمنصحنماألتةغقنهؤلم!اللهرسولطيقعان

ايخطابتوجيهعنعبيدةأبيالتفاتة-والإجلالالتعظيم-نحيىالنحوهذاومن

بعد،"أما:قولهفيالأمرعيغةمنهيفهمأنخيفةالحنطاببنعحرالمؤمنينأميرإلى

يقرواأنالمسلمينمنطائفةفرأتأرضيى،منالمسلمينعلىفتح...المنذااللهن!ف

أميزالينافليكتبيقتسموهم،أنمنهمطائفةورأت...الجزيةيؤاواأنعلىاهقها

غبيدة:أبوكتبولوالأمور")2(.جميعفيالتوفيقلكالفهأدام،ذلكفيبرأيهالمؤمنين

أبوعبيدةوأبويفعلأنعبيدةلأببكانومالقثر،"المؤمنينأميرياإلينا"فلتكتب

الالتفاتتعمدعبيدةأنكيفتمر،"التوفيقلكالله"أدام:بعدهاقوتهوتأمل،عبيدة

قصذا.إليهوقضدتعفذا،

أببإمارةفيخالليككتاب،توكيدهيدوقننالمعنىتوثيقبهيقصدماالالتفاتومن

بنوسلمةمرأرةبنمخاعةالوليدبنخالدعليهقاضىما"هذا:فيهحنيفةلبنيعهذابكبر

.166-16عه،اللهحميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعة(11

.1/561العربرسائلجمهرة(2)
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والكراع،والحلقة،السبيونصف،والبيضاءالصفراءعلىق!اضاهموفلاتا؟وفلاتاعمير

خالدذمةولكم،اللهبأمان!مذونألنتمفىئشدموا.أنعدىبومزرعةقريةكلمنوحائو

الوفاء")1(.علىالمسلمينوذمة!ح!1دتةغليهقل!ؤ،اللهرسولخليفةبكرأبيوذمةالوليد،ابن

منيزيدكأنه،الأمانعنبالإخبارالخطابإلىالعهد،عنالإخبارفيالقيبةمنفانتقل

حضزقنجميغا:المسلمينيحبروكأنه.أمامهمالماثليهوبلسانهأمانهمبضمانهطمأنينتهم

وزمته.أمانهفيالفوتماولئكأن؟غابوقنمنهم

.992-3/982والملوكالرسلتاريخ(1)



واليثاءالفغس!فؤا!لإشلامصآتا121

نأالحقبل.الصحابةنئرفيأثرقدالإسلامإن:نقولأنالكلامحشومنإنه

أخرىطائفةوإنأصلأ،بالإسلامإلاالنوزتزلمالصحابةنشرفنونمنطائفةإن:نقول

الجديد.الفاتحالدينبهذاإلاتزدهرأوتنمؤأنلهاكانما

علىطقا!قأو،فروغهوفرع،أصوتهالإسلاأوضعالذيالفنذلكمثلأ،الكتابةخذ

ألوأنها،وانتشرتاغراضها،زادتكيفتزأيضاالخطابةوخذ؟متينالفنمنعمودي

ومتونها،حواشيهاوتهذيبقصدها،وإصلاعمنهاجها،تغيرفيسبتاالإسلالموكان

ارتحل.أوحلحيثماصاحتهلايفارؤاالذيكالنهلالإسلامدولةفيوكانهـت

نأحقهمنهذان!ف؟الصحابةنثرفيللإسلامفضيلةكلنتتبعأنقصذناوليس!

تصدرثم،وترئبوتستقرئ،وتجمعتستفعيىمختلفةدراساتبل،كاملةدراسةلهتقام

ممثلة.ةل!صفمدقيقةوأخرى،شاملةعامةاحكاقا

نثرهم،فيسلامللالصحابةاستلهامبعفأوجهعلىالوقوففهيهنانجايتناأما

قسيم:قسمينالأمرهذافيالحديثنقسموسوف.منهاستمدادهممنصوليوذكر

ع!أدتةتميهؤلمملؤ.للرسولوقسيم،تعالىالثهلكلام

الكريم(القكان"لار

لبعضاقتباسبينما،(1)هنمالاقتباسفيبهالظاهزتأثرهمجلفكانالقرآنأقا

بأجمعه.كتاتايشملقدممتدطويلاقتباسإلىاية

الصحابةحياةفيالتامةةيا"اهلامنتركهوماالإسلامروحعناستقصابر-الإشارةسبقت-كماهضانريدلا(1)

يحتاجبل،الدراسةمنالنوعهذامئلفياستيعابهيمكنلاومما،الموضعهذ!بهيقوملامماهذافإن،وأدبهم

مستقل.كامليبدثيإلى



الله"واتيىالوليد:بنخالدإلىبكرأبيكتابفيوردمامثلآالقليلالاقتباسفمن

قيجذ.!128النحلةأ(مخبيمن!و!تهملهفآلذينأئقوأألذطنحماألئةإن!"ف،أمركفي

بعقالشحأن"واعلموا:الخطاببنلعمرخطبةفيوردوما؟(1)"...تييئولااللهأمر

مممنق!ييهءفأؤثيهلئشمضىيوقومن!نفييم!ئمخثراف!وأنفقوأ،النفاقمنشعبة

.(2)"مل16:التغابن9(اكفلحون

ولاتنبيهغيرمنمختلفاتسورمنمتوالياتاياثبضعإلىيزيدونوقد

من-علمت-ماوالثه"كنت:عبيدةأبايرثيوهوجبلبنمعاذكتبكالذيفصل،

هؤناغليألأزضرتضثموآلذليئ!ومن،!35:الأحزاب1(آدئهك!يماوآلذ!رهمنى!

لقلمجهقيبيضوئآإلذين!ومن،!63:الفرقان9!لمحهمنماقالؤاآلخ!هدوئخالهبهموإدا

و!انآتفروأودئميمئرفوألتمآنففواوالذليئإذآ!ومنالفرتان:1،461(لوقئمالهـمخهمدا

.(3)"أ67:الفرقان1(قواكالفذبتن

منه.وأبلغلبأحسنبل،نفسهفيبماينطقثناءاللهبأياتعليهئثنيفهو

منعفانبهـنعثمانجمعمامثلمنكثيرتم،آياتإلىالقدرهذاعلىيزيدونوقد

للصحابةعهذلاطولاطالالذيالكتابذلك،الموسمأهلإلىال!طويلكتابهفيالآيات

مامجموعبلغفقدالشديد؟طولهأسبابمنأصيلآسبتاالأياتتلكوكانت،قبلمنبه

خ!ؤش!لآ)41.أدثهكتابمنموضغاوعشريناربعةالكتابهذافيحشذه

الفريدالكتابكذلكيكاد،أوكلهقرآنتاكتائ!ايكتبقدقنالصحابةمنإنبل

ؤتقالىلتاذكاللهفإنبعد،أما،عليكأدثهسلام"لغهر:كتابعنجواباعبيدةأبوأرسلهالذي

.3/632والملوكالرسلتاريخ(1)

.1/142العربخطبجمهرة(2)

.682ص،للأزدي،الشامفتوح(3)

.984-4؟7/!اوالملوكالرسلئاريخانظر:(4)
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وآلأقلدألأئهتلفىؤتكائربدمكموتفاخصوقيشةؤقو!مبآلذئ!اآ!ئؤةآنخا!قارا:

عذالبؤ!!أوني!مايكونثممفهفزافتزئهكليهيبمفئمألكفازنمآدادآغمبخ!ئغكمثلي

قغفرلهرإلت!سمابقرأأتغرممصرمتعالأآلذشآآ!تؤةوماورضحون1لئئمشنؤمغفقةثمدلؤ

ذليثوزشلءبأدئوءاتنوألفذيمنىأغذتؤآلأزضىألشمملعقكحيهاكعوضىوجفؤزلبهوقن

2-12!أ")1(+.الحديد:9أئعطيو!و1لفضليذوو1دئهيمثآمنيؤتحهأدتوففل

إيرادهمفيلهمكانفقدمز،ممانحليعلىكثيراالقوآنبهـآياتيستعينونكانواولما

ةوتار،نصاوعلاجلاللهكلاممنأفهايذكروذفتارة،المختلفةالطرقكلا!مفيلآياتا

وهو،إب)الاقتباسذلكبعدتسميتهعلىالبلاغةعلماءاصطلحماوهذاينضون،لا

!تتمالتةغقليؤشه!إ2(.رسولهوحديث،غ!ق!الئهبكلاممخصوص!ول

تعالى،الثهبكلامالاستشهادقبليوردونهاعباراقئلهمفإنعليهانضواهمفإذا

تازكؤتكالالثه"فإن:يقولواأو،(4)"!جؤغاللهداقال:يقول!واأو،(3)"الله"قال:يقولواأنمنها

:يقولونأو.(6)املقائلمنعزالده"قال:فيقولونالعبارةفييزيدونوقد.(قالكادهوتعالى

للآية.المقذمةالعبارةمنذلكنحوأو،(71لماالحقوقولهيفولغؤخ!الله"فإن

.182-1/118العربرسائلجمهرة(1)

.91-ه4/411الايضاحبغيةمنه،أنهعللاوالحديثالقرآنمنسيتاالكلالميضمنانا!قتباس:(21

ترحاليعملية:عندهميعنيوهوإالتناصق،،:الحديثالنقديالمصطلحفييدخلكاوالاقتباس

فريدترجمة،12صكريسطؤيفا،لجولياالنمئ!،علمانظر:،معيننم!فضاءفينع!وتداخل،للنصوص

.م9791المغرب،رث!نللتوبقالماردا،الزاهي

.6/380الكبيرالطبقات:فيانظرهاعلي،بنللحسنخطبهمن(3)

.4/236والملوكالرسلتاريخفيانظرها:،وقاصأبببنلسعدخث!به%من(4)

.182ص1/181العربرسائلجمهرة:فيانظره،الخطاببنلعمركتابمن(5)

.17-5/16والملوكالرسلتاريخ:فيانظرها،طالبأبيبنلعليخطبهمن(61

.4/804والملوكالرسلتاريخ:فيانظره،الطوبلعثمانكشابمن(7)
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اللطيفة،الطرقماورودهاعلىتنبيهغيرمنلآيةاإدراجفيلهمفإنينضوا،لمإذاوأفا

المستحشن.الجميلوالمذهب

أنهامعروف!-لشهرتها-وهيمنه،كأنهاالكلامدزجفيالآيةيدرجونفتارة

قولفيكماعليها،التنبيهعناستعيفبهذاقدفكأنه،وتعالىسبحانهاللهكتابمن

!"خقفهئمفنبهص!ق!ثزذوفأوطئهم،جئذا،إليهم"فابعث:كتبهبعضفيبكرأبي

.(1)"175:الأنفال1

لفظ،لاشترالثأوبينهما،لمناسبلم،مختلفتينسورتينمنآيتينبينيجمعونوتارة

نبذواالذين،القاسطينوأشياعهمعاويةإلىهذاقوزكممن"فتوخهوا:ز!ختهتةعليكقول

وثبفممرر!"ف!أ،187:عمرأنآل1(ق!يلع!اثهءوآشتزؤ(!،ظهورهبموراءاللهكتاقي

منآيتانفهاتان؟(2)((1162:ةرقبلاأ(يغ!كلو%!مالقالؤآنضممهثملبم"لث!رؤأكا

فجمعالشرا"،بلفظبينهماناسب،الترتيبعلىوالبقرةمجمرانآلهمامختلفتينسورتين

.(3)تنبيهولا،فيهفصللاواحلياتصالفيبينهما

له،كتابفيأخرىمرةصنعهافقدز!عتهتة،عليعلىبجديدةليستالطريقةتلك

تكونلاأن"حسبواكالذين"وكانوا:قولهفيواحدةجملةفيسورتينمنايتينمزجحيث

بألفاظثيتح!فكأنه؟(4)"أعمالهمنحبىيوموأبصر"بهمف"أسمغوصفوا"،فغفوافتن!

و!ائه،بهجتهفيويزيد،الكلمويزينالنع،ينيرممالاشكوهذا،وآياتهالعظيمالقرآن

فيه.جاءلماوالتقئل،إليهوالإنصالق،عليهبالإقضالالناسعموتمويغري

.3/313والملوكالرسلتاريخ(1)

.1/181العربخطبجمهرة!2)

"من:كقولهغتماتهل،اللهكتابلهنأخرىآيالبإلىتشيرأخرىقرآنيهألفافيمنالخطبةفيماسوىهذا(3)

اللهكتاتاأنبذوا،وقوله،(12:هعمراند")(قداقؤيىهئمين،!تأتوكم:سبحانهالدهقولإلىإشارةهذا"فوركم

،(؟87ةعمران)بل(يليلأعنا!*ؤأسذؤاظهورهتموز(ةر!تق،خلؤغلآ:اللهقولإلىإشارة"ظهورهموراء

.171كالموالملوكالرسلتاريخ(4)
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يؤتىوكيفقلؤغلآ،اللهبكتابعليتمايكونأذلاإأحدكليح!يهمنهالاطريقةوتلك

والييئ.بالاجتلابوترقي،التكففنقيصةفي!ماحبهالوقعوإلا؟إليه

منهمبكرلأبيوكانش!،سبيلالناسأهدىمنالمذهبهذافيفكانواالصحابةأما

بألفاظيتقذمهالمإذا-كلامهفيتعالىاللهكتابآياتشفكفيطريقتهالخصوعسعلى

!كئةبكيرلأبيكتابمنواحليمثالمعلىأقتصرأنولعليعجيما.لطيفا-م!فكاالقول

!غتة.الوليدبنخالدإلىكتيابههو،القولهذاعلىللدلالة

بعفيرعلىالأيةبعضيقدمقدأنهالكتابهذأفيايةلإدداجبكيرأبيمسالكفمن

كلاممنظنهاالسامعسمعهافإذاجميغا،الآيةبسياقيلتزمثم،كلامهمنالكلامكأنما

قبولا،نفسهفيولقي،وفرحاهتزاللهقولمأنهاأيقنإذاحتى،المتتابعالمسترسليبكيرأبي

وغد!م:الكريمةالآيةمن""اللهكلمةبكيرأبوقدمفقد.الحققلبهعلىيتلىماانعيتميما

لآيةاقرأثم،!5هالنور:1(،لأزصىكقليتمتتخلقئهرئ!خ!ضلآوصعملؤايكؤ:اقنوأألذيخهآدتة

الذين!ؤغذهوإلاإلهلاالذيالثهفإنبعدء.."أما:الرسالةمنالنحوهذاعلىبتمامها

يناكزيتآتمتخلف!ماألأزص!فيلاتمتتخيقئهرلضئيخهئ1ؤصعيلوأينكز:امنوا

لايغبدونقآفخاخؤفالئمبغدمنؤ!تؤلهملهئمألذهـارلقىديحهمقئمؤليتكننقئلالئم

لاوغذا،15النور:هأ(ائعهممونمممفأقثهكذلفلمغد!فروبنشئايي!ثركو!ت

.(1)ال...فيهريمبلاومقالله،خل!

وكأنواحد،الكلامكأنبالمصدرأخرىمرةالوعدكلمةأعادكيفإليهرأيتهل

ينفصملاجز!بكرابوأوردهالذياللهكلاموكأذفيها،انقطاعلامئصلةطويلةالجملة

.وماءهوبهاءهرونقهوزادتالكلامقؤتقدأنهامعبذاتها،قائمةجملةلا،الجملةمن

.821-ا1/91العربرسائلجمهرة(1)
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كلامه،قيغؤخلاللهكلامليدنيأخرىعيلةبكيرأبوسلكنفسهالكتابوفي

"انفووأ:قولهوذلك،كلامهمنبكلايمالآيةجزأيمنجزأينبنالاعتراضجيلةهي

لممبيليفىوآئف!مسكئمبآفؤل!ئموبخالدوأؤثقالاخفافامالو-اللهسبيلفيالئه-رحمكم

:14أ".التوبة1(إنكنتؤتغثوئثكئمختمادصلكتمألفه

منبآيالخكنهن!خهةشكش!ةتدأزطالبأبيبنلعليكتابالمذهبهذااعاجيبومن

تكثافيهيحسقلاككتمامتيتانسحهوكانمنه،مواضعسبعةمنوعلا،جلاللهكتاب

الناجيأم!منذكرتماوفهمت،كتابكبلغنيفقدبعد،"أما:فيهيقولضعقا؟ولا

!وآغمنههتمآفتخطننتهم!وزئينسأ،محمد:961(قلوبهئمغلىألفهلمحخ!ألدقيوإخوان

الم،الكهف:941!حثعا(ثحميسونآ!ئمئيو!خت!،أ!أ:لهنلا9(يغمهونلم،!قهثمالنمل:42أ

الجقالميقشلالتيالدنيامنخيراللهبثوابفأبشرالأمر...وبهمبكبلغماووصفت

آخرهوصحرو(آلذيمنوتنخزيمثباقألئهعندوماتنفدمامجضهكؤ!ن!فعليها؟أنفشهم

فحسبهملقيتموهمالذينعدوكموأمالم.النحل:969.(يقمثولمحت!انواقاننم!مخأب

وفىعهمة،.!121:الأنعام9(ت!وتوماقذزهئم!...الضلالإلىالهدىمنبخروجهم

أسييىبينقليلعمابهمكأنكوتبصرفتسمعلم،1المقرة:ه1(يغمالونلهغتيهئم!في

.ولهتيل...(1)"*

الصنعةمننو4ريب--لاهوإنمابالقرآنالتحذثهوالذيالكتابهذافمثل

البارعة.القديمة

تيضكنهمخلؤغلآ؟اللهكتابمنالمنقوذأنعلىنم!غيرمنالإدرأجاتهذامثلإن

عليها،الزيادةأواستهبدالها،أو،لآيةاحروفبعضبحذفالآياثأوائلفيالتعرفمن

لأحديسيغلاذاكإذجائزتصزفوهو؟التالميقتضيهاالثيالتعرفاتمنذلكغيرأو

.122-5/112والملوكالرسلئاريخ(1)
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اللامعليأبدلفقدشئحاتةؤتقالأ(.اللهكتابمنأنهاكلينضوالمدأمواماعليهمملامة

معاويةإلىهذاقوزكممن"فتوخهوا:قولهفيفاغفجعلهاالآيةمن"لبئس"كلمةفي

(قليلأ*ئمتنادهءو1شتزؤأ!،ظهورهموراءاللهكتاتنبذواالذينالقاسطين،وأشياعه

(يقتهو%!الؤأئقبوءإنفم!مهخاؤر!مثلما!قثئمتررالم،87:عمرانآلإ

.""لبئسى:الآيةوأصل،(1دا)!1"2:البقرة9

فأوطئهم،جئذأ،إليهمفابعث":بكرابيقولفيواؤاوإبدالهاالفاءحذفهذاومن

لإبدالاهذاومثل."فشرد":وأصل*الآية.(2)"أ57:الأنفال9(خقفهئمفنبالسف!ثزذ!و

خ!ثليوقومن!فى"،النفاقمنشدبةالش!حبعضأن"واعلموالعمر:خطبةفيما.ورد

"وأنفقوا".:ا!يةفأصل،(2)"لم1:التغابن9(نوط!ملألهمقأؤتيلثنق!مهء

الواردةالآياتمنآيةكلاوائلفيمعاليصنيعة"بلمامنوإبدالهاالوأوحهمذفومن

كميما(آدتةتمير!ذلأو!منعلصت--ماوالله"كنت:عبيدةابايرثيقولهفي

!الؤائول!خلأخاطضوإياألأزفيىقؤشاغلىتئمثهمونالذيمنى!ومنلم،35ةالأحزاب1

ومن،416:الفرقانأ(ام!رهلسمخدا*لريهقيبيتول!وألئزين!ومن،163:الفرقان1(!همنعا

،(4)"أ67:الفرقان1(قواكادلثتئنو!الآأو!فتولئميممئرفوألئمآئففواوآلذليئإذآ!

أنفقوا".إذا"والذين،"تبيتونوالذين"،"يمشون"والذين،(("والذاكرين:الآياتوأصل

أدئةإن!!،أمركفيالثه"واتتن:خالدإلى!مكتةبكبرأبيكتابفيجاءماالزيادةومن

وإنما،الآيةاولفيفاغزادفقد؟(5)"أا28ةالنحلأ(لمخييشوئالمؤآلزينآثقوأالذينح

فاء.غيرمنهي

.1/814العربخطبجمصة(1)

.3/313والملوكالرسلتاريخ(2)

.1/412العربخطبجمهرة(31

.682م،للأزدي،الشامفتوح(4)

.3/632والملوكالرسلتادب!(5)



إلىلاطمئنانهمهوإنما،إشارةغيرمنكلامهمقيأدفهكاغرآج!لكلامالإدراجوهذا

سيرفوده؟يستهعونهحاذوأنهمالبشر،كلاممنسبحانهالثهكلاتمئميزولطالقومأن

الخطأ.أوالتحريفحبائلفييقعوالئلأعليهنم!غيرمنصنعوامافصنعوا

قدإنهمبل،فحسبألفاطهالقرانمنيقتبسونيكونوالمالصحابةأنعلى

طويلأ"إ1(وحزنمتقهـليلآ،"ففرحمت:الخطاببنعمركقول،اياتهأساليبيضاهئون

وقول،لم82:التولة1(قوبع!ييكيكألؤ(بمام%زجوليتكواك!يراقليلأقف!ضححكوأ!:نصطعلى

،(2)"صاغرونوأنتميدعنالجزيةبإعمطاءلنا"فأقرواألتة!صكية:زالجراحبنعبيدةابي

التوبة:1،921(صحعروئوهخياصعنآلجريةيغالو(!حتئخلؤغلأ:اللهقولمننقلها

وفلان،القارئعبيدبنسعلالمسلمينمن"واصيبةعز!سكلئةوقاابيبنسعدوقول

قولهمناللهكتابمنأخذها،(3)"عالمبهمالله،نعلمهملاالمسملمينمنؤرجالم،وفلان

.1هـ11:ال!وبةأ(تغقمهئممخقتغلتم!لا!خلىؤغلآ:

خلؤغدذ؟الفهكتابمن!تمالئةغقجهؤلمصلأللهرسولصحابةافادهمامجملظاهرإذنذلك

.كانلمالولاهالذيالطيبالكريمروحهمننثرهمفيسرىماسوى

ؤل!هل!آلخهعتماللةابنبريمرلا)م

بيانا.وأجلىفروغا،وأما"،صورةأوضحف!نهالعذبالنبوةمعينمنتهلهماما

مناقتباسهمكمثلالحديثمنالمبافرالصحابةاقتباسوليكنلمتنقولبأنذلكواجمال

ولكتهميوجدإا(،يكنأإدطالئذرةغايةفيالحديثمناقتباسهمعلىالأمثلةإنبل،القرآن

يترشمونممااشدالنثرقيوم!هخه!تمانتةغق!هؤل!مدضالنبيطريفةيقتفونكانواالنقيضعلى

.3/584والملوكالرسلتاريح(1)

.432ع،للأزدي،الشامفتوح(2)

.3/583واسوكالرسلتاريخ(3)

معوهو،661-61عه،القحميدلمححد،السياسيةالوثائقمجموعة:ليالوليدبنلخالدكتاتامثلآانظر:(4)

للفحوى.نقلهومابمقدارللألفاظنقلآليسذلك
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ووجدوا،عنهبالنقلفاكتفوامعجراقولاالقرآناو!دجوأنهمذلكفيالسببولعل،لفنهه

مفيهنة؟طريقتهووجدوا،البلاغةمنالغايةفيولكنهبمثرئا،كأ1لتة!تهفيهؤلمم!الرسو!فول

عظ.الألفاظنقلمجردفيأنفشهميحصروأولمومشابهتها،مجاراتهافحاولوا

.متعددةووجو؟مختلفةصوليفيلصحابةانثرفيص!لتةعقيهؤل!لضلنبياآثارظهرتوقد

وغيرهاوالموعظةوالسياسةالجهادفيالإسلاميةالخطابةموضوعاتأنقيريبمنفما

وإن.أثرهواقتقؤاع!تمانئةغقهؤ!ث!،بالنبيالصحابةفيهاتأشى،صافيةنبويةإلاآثارهيإق

لهم،طريقهاشقوإن!افبل،منبهعهدللصحابةيكنلمالخطابيةالألوانهذهعطم

كيفتيطلعناصحتمالتةلخيهؤل!لؤالنبيخطابةفينظرانوإقئه!1لتةغقجهؤلمملؤ.اللهرسولملهموهمهذها

.(1)ؤلشؤه!قغةتدإ!عالنبيخطبةمنكثيراومضامينهابنائهافيالصحابةخطبةشا.بهت

عتمالتةغقجهؤلمملؤالنبيكتابةأثزاقتفتقدالصحابةكتابةأننقررانينبغيأنهبيد

النبيقبلمنالخطابةفيالقديمةالأصولمللعربكانفقد؟الخطابةفيبهاقتقؤامماأكثز

ع!ألتةغقئهؤكه!.النبييديعلىالإسلامفيلاإقيسخلمفإنهاالكتابةأما،عليهاللهصلوات

إلىوما،إليهوالمرشلالمرليلوزكر،والحمدلة،البسملةنرىمثلأالكتبفواتحففي

منتمم!عتمالتةعلجهالنبيمنالصحابةأخذهقدوترتيبهبنظامهكفهوهذا،المقدمةفييردمماهذا

.(2)ريبةولاشلئغير

أخذوهقدالصحابةفإنالكتبحشووامجرارهاأمابعد(.)أمافييقالهذاومثل

لهكتابفيمراتثلاث-وأفيهوبابي-كزرهافقدأيضا؟غقيهـؤل!صتمع!تمالتةالرسولمن

،(4)كذلكثلاثاقخبرأهلإلىكتابهفيوكئزرهاعمروإ3(،بنيوسروالتيوبسربديلإلى

.(5)جنبةأهلإلمولكتابهفيمرتينوكزرها

.1/471العربخطبجمهرة:قي!خطبهبعضانظر:(1)

.042-1/235الكبيرالطبقات:في!كتبهمنمجموعةانظر:(2)

.1/235الكبيرالطبقاتانظر:(3)

.1/238الكبيرالطبقاتانظر:(4)

.42ه-1/239الكبيرالطبقاتانظرة(5)
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،(1)الكتابتاريخذكرمنعحتمالتةغقيهؤشلىالنبيفعلكمايفعلونالصحابةوكان

،(4)دهشيعتما1لتةغ!يهؤسلؤالشبيكانكماتعالىاللهيشهدونوقد،(3)وكاتبه،(2)وشاهده

،(6)يفعلكانكهمماالكتبيختمونوقدلمجبعل)51،كانكماشاهذاالكاتمتيجعلونوقد

الغدرجزاءيذكرونوقد،(7)يفتتحكاني)هذا(بلفظةوالمواثيقالعهوديفتتحونأو

واحدتم،نسخةمنأحيائاالعهوديكتبونوكانوا،(8)ركذيكانكماالعهدفيوالنكوصيى

.(9)يكتبعتتمانتةغق!هؤكملؤالنبيكانكما

قوله:نحوفيعح!نقةشكقيهؤلمملؤلفيبااقتداءإلا(01الأس!ء)واالشهيرجناشالمكانوما

الخير"،"زيدإلى"الخيل"زيداسممقلبهنحوومندها"،الدهغفرويخفارالده!ساقها"أسدم

أبو:قال(11)؟صلقن:شئلفالباحبنبلالبهاأجابالتيالحكيمبإجابةيذكرناوهذا

.(12)ريخلافيأعنيإنماوأنا:بلالفقال.الخيلفيأعنيإنما:الرجلقالبكر.

.؟83-81"/\للكتاني،الإدا!يةالزاتيبانظر:(1)

.؟1/48الكبيرالطبقاث:فيوالخدانثمالةلوفد!النبيكتاتالشهودذكرفيانظر:(2)

.233-1/229الكبيرالطبفاث:فيالكاتباسمذكرفيها!هللنبيكثيرةكتئاانظر:(3)

.45،ة1/3العربرسائلجمهرة(4)

الكبيرالطبفات:فيأخرىلهوكتتا،223/1الكبيرالطبقات؟فيأسدبنيإلى!البييمثابانظرة(5)

1/234.

.1/8،1الكبيرالطبقاتانظر:(6)

.1/231الكبيرالطبقاتانظر:(7)

.1/1،595الربرسائلجمهرةانظر:(8)

.991!،اللهحميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعةانظر:(9)

البحث.هذا!مداوالصناعة"التجويدفصلفيالجناسعنحديثمنسيأتيما:انظر(81)

اللحيانيةوقالط،السابقتاليوهو،المتقذمضلالليرأشهلأن؟السابقبعديجيءالذي:الخيلمنانضفي(111

ذنبمكتنفاوهما،محالةلاالصقؤئنمنمأخوذوهو،قبا!سلاصلاعلىورأشهيجىءلأنهلضفتاشميا!نا

صلالما\:العرب"لسانكضليها،جاءإداالفزس!ضل:يقال.المكانذلكمعورأشهيأتيفكأنهالقزحمكا،

آ3/158الكببرالطبقات:انظر(12)
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والبناءالفغضفيوالجثانبشؤالشفهئشآثاإ41

القديمة،الأممادابتلفيعليهايبتىالتيالكبرىالقضايامنالشفهيةقضيةتعد

بلنشأ،فقدالأمر؟هذافيببذلحالعرب!الأدبوليسوروأيتها)1(.ونقدها،وفهمها!

والأذناللسانبطريقمراحلهبعضفينقلثمثهمفهية،بيئؤفيعوأهواشتدترعرع

الأيامبمرورزادالتدوينإنثم،وهلةلأولالقليلإلاذلكمنيدؤنولمفح!سب،

فيهبقيت!صان،الإسلاميةلحضارتناالمؤلئسةالأصولمنأصلآصارحتىواستشرى

منكثيرفيبلفح!سب،فيهليسفيه،الشفويةطبعتغلغلشاهدي!علىخافيهغيرآثار

.(2)العظيمةالإسلاميةالحضارةتلكأوجه

والفكرالإبداعمستوىعلىالكتابيةالنزعةإلىالشفاهيةالنزعةمنالانتقال"إن

الذيالأولالكتاب!النموذجهوالكريمالقرآنوإن،الكريمالقراننزولمعحدثقد

حاليمنإليهويتوخهيتلقاهالذيالعربيبالعقلوينتقل،بإعجازهالشفاهيةنماذحيفارق

حالمن،بالأمةالوعيحالإلى،بالقبيلةالوعيحالمن،الحضارةحا!إلىالبداوة

الدلالةهذهمعنىويكتمل.للثقافةالمعقدالبناءحالإلى،الطبيعةإلىالعفويةالاستجابة

فحلبممارس!ةأمرأكانالكريمالقرآنمنأنزلماأولأناعتبارنافينضعحينالرمزية

.(2)"الكخابةلفعلالآخرالوجاهوالذيالقراءة

لأصالة،ادار،العماريعماربنفضلالدكتورترجمة!ونرو،لجيمز،الجاهليالشعرفيالشفويالنظمانظر؟(11

مراجعة،الدينعزالبناحسنالدكتورترجمة،أونج.لوالترج،والكتابيةوالشفاهئةهـ،ا574الرياص

هـ.4141الكويت،؟82المعرفةأعاعصفور،محمدالدكتور

جبرانخليلكحئرانأديبنقليفيأثرهلهذاوكان،كاملةبصور؟الكئابةالعربيةالثقافةتستوعبلم(2)

ة83ع،والكتابيةالشفاهئةانظر:،الكشابيينالأمريكانإلىالشفاهبةالمأثورات

مارس،436عدد،الكويت،العربيمجلة،76صعصفور،جابرللدكتور!واللسانالقلم:مقالة(31
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نلصرالصحابض(سكلىالشفويالطابح)غلبض

التدوينلهقدرإنحتى،شفويادلمحبانهالقديمالعربيادبنافيالأصلإننعم

ذلك.معمكتوبابعضهكانوإنشفوكب،نثرأنهالصحابةنثرفيالأصلوإنبعد،فيما

كالخطب،،مكتوبةغيرثمفويةاغلبهافيفرأيناهاالنثر،هذافنونقبلمنرأيناوقد

مكشوبنثرمنللصحابةيكنولم.وغيرهنوالوصايا،،والأجوبة،والجدلوالسرد،

وحشى،القليلةالوصايامنونزليفح!سب،والرسائليونحوها،العهودكتبسوى

علىتملىكانتبل،كثيرةحالاقيفيأصحابهالدنمنرأشاتدونتكنلمالكتمبتلك

الشفويةبينوسطىمرحلةفيكانت:قلأو،كذلكشفويةكأنهافكانت،يكتمهاكاتببما

سوفماوهو،والإبداعوالصئعةالتهيؤحيثمنبينهما،مافرقومعلولم،والكتابتة

الجزء.هذافيمنهلشيءنعرض

الكاتب(وحالالخطيب)حال

الكلامشرعةعشرمنقريتاالوقتمنتستغرقالكتابةأنالباحثونوجدلقد

منأقعرالنظوورجعالترويفيالخطيبفرصةأنمعناهوهذا،(1)العادةفيالشفوي

لكتابته.يقعدالذيالكاتبفرصة

على،إليهالمضغينالمخاطبينبحاللاشك-مشغولمالخطيمتأنهذاعلىزذ

معينةهيئةالخطيبفييستلزمماوهو.إليهيكتبمنعنهيغيحبالذيالكاتبشلاف

الكاتب.فياللازمغ!يرمنوهومعيتا)2(،وأداكأ

.251ص،والكتابيةالشفاهيةانظر:(1)

الشفاهيةانظر:،التنفسوعمليةالايقاعية،الشفهيةالأن!اطبينوطيدةعلاقةثمةأنهأونجيرى(2)

.94صوالكتابية
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إليه،الناظرينأعينفيكلماتهاثارإلىينظرالذيالخطيبمنلفعبأجمعفالكاتمب

عنا:!احظينقل+وشكغاتهحركاتهالمترفبين،هقؤايهالمنتظرين،بأبصارهمالحادجيته

رابطالخطيبيكونأنوذلك،البلاغةآلةاجتمالحالبلاغة"أؤلأنالهندأهلبعض

.(1)"...اللفظمتخير،اللحظقليل،الجوأ!حساكن،الجأش

مايزيلاو،فيمئزقه،كتابهعنيضر!ان-نفسهطمألينةعلىعلاوة-وللكاتب

مؤونةولا،لصنيعهمتهأثرولا،يدريأحذولا؟(2)فيهيضلخأو،يحككهأو،يغسقهأو،فيه

معظمفيالناسعندلهعذرولا،مرصودةبل،هناتهفمحسوبةالخطيباقالهنيها.عليه

لممرتفىارتقىقدنظرهمفيأنهذلك،نصيبهواللوأالشماتةبلأخطأ؟هوإنحيانافي

له.تأفلقديكنلمأو،لهاهلأيكق

فيالخطبةأوالرسالةفييؤثرلمما-النعئ!خارجمنيكنوإن-وسواهكفههذا

ا!تراء.ماغيرمنالداني

غزوالنمابنعتبةإلىلهكتائاالخطاببنعمرافتتاحالكتببعضفيالشفوئةالآثارفمن

عمروكأن،(3)"دنهلاأرضعلىاستعملتكقدإني،عتبة"يا:أولهفيكتبحيث؟بندائه

بنفسه.الكتابةهويباشرولايكئبرجليعلىيمليكانوكأنه،يناديهامامهحاضزايخاطب

أبببنعكرمةإلىالكتبأحدمتنفيبكرلأبيتنبيلمكلمةالشفويةالآثارومن

بشخصه،واقفايتخئفهكأنهأو،امامهيراهكأنمايوجههكأنهبالنظر،فيهايأمرهجهل،

.1/92والتيينالبيان(1)

قوبمبينتكفمرجلمناعجبلست")ني:قوتهالأهمابنعني!قلوفبهع192ملى،البرهانانظر:(2)

؟القولعنهويعزبالحضر،ويدركهالجخقة،تنالهقدالججاذالأنحخثه،فيقضرأو،كلامهفيفأخطأ

،يريدهالكلامأبوابمنرو!ابعنهيعزبكيف،وعقلهبفكرهوخلاوقرطاشادواةأخذممنالغخمبولكن

."تؤفهالمطالبأوجهمنوجهأو

.3/935والملوكالرسلتاريخ(2)



تمرنلاوانظر:لبيد..،بنزيادإلىق!يزهذاكتابيماقرأت"فإذا:فيقول،لكتابهتالتالا

لاأن"وعليكمثلآ:يقولأنحقهوكان،(1)"...اسثنهضثهمإلاالرباحياءمنبخي

إليه.ينظركأنهخاطمهب!زائهتخيلهلئماولكئهمنها،نحؤاأو،"..تمر.

المنابر،علىتلقىلكيكتبوهاأصحاتهاأنالخطابةمنالكشببعفولقربمماولعل

الأثرهذافينجدونحن،(2)رصمأهلعلىيتلوهأنسعدبنقيشأمرالذيعليككتاب

ليهمإبعث...":قولهفيمرألتيأربعالكيما(كلمةكتكراره،بالخطابةألهـيقهوماالمكتوب

وخمغهميهتدوا،لكيما،والششةوالفرأئعسوالحكمةلكتابافعلمهم!كاأدتةغقهؤلم!لؤ،محمذا

يجوروا")3(.لالكيمامهه!فرويتطهروا،لكي!وزكاهميتفرقوا!لالكيما

الخطبةتلقىحينالصوتبللإيفاعمراعاةتامةبحروفهاالكيما(يعيدأنآثروقد

يخماكتابئ.وهوأماقهالمخاطبينيثخيلعلياوكأن،القومعلى

التيبأألا(فقراتهبينقالعط،الكتابهذافيالشفويةعلىالشاهدةالآثارومن

أماقه)4(.الناسخمعع!نذهوحضر،يكتبماعمنهغابوكأنه،والفصللطشنبيه

بينفرقايجدلاانعلىالعسكرفيهلاليأباكلماهوالكتابهذامثلولعل

والحنطهمتالرسائلأن"واعلم:فقال،يتعاورانعندههمابلورسائيها،العربخطب

الألفاظجهةمنأيضايتشاكلانوقد،تقفيةولاوزنيلحقهلاكلالمأنهماقيمتشاكلتان

فوأصلوكذلك.والعذوبةالسهولةفيالكتابألفاظتشبهالخطباءفألفاظ،والفواصسل

ئكت!ثوالرسالسبها،ئشاقهالخطبكلأنال!بينهمافرقولا،الرسائلفواصلمثلالخطب

.ااك)"سفلخأيسرفيرس!افئ،ئخعلوالخطبشخطبكل،لتخعلوالرسالئبها/

.981ع،قديللوا،الرذةكتا!(1)
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علىواستقرتالكتابةفيهكثرتعهد،الصحابةعهدعنمتأخبرعهدفيهذا

علىمكتوئاكانفيماحتىالشمعيئ،العهدوهو،الصحابةبعهدإذنبالكفماأصولها،

الأغلب.الأعم

حت!ابي!بم)سهات

الصحابة،لعهدالخطابةعنالكتابةبهاتمتازوجدناهافروقثمةفإنههذاومع

ذلكعن-قليلآولووتباشدها-،السمعيةالصفةلاالبصريةالصنعةألىماشيئاوتقربها

وسقوط،المقابلةوطول،الجملطولمنها:،القلملااللسانفيهسيطرالذيالعهد

والإحالة،والنقلوالاقتباس!،كتابفيكتابواختصارالكتابيد،والحذف!،الروابط

بالكتابة.توثيقهاعلىوالحرع!الكتج!،تحريرفيالتشارذ

)طودالجملم

العلاقةإدراكعلىأقدزالعينانذلكالجقل،طولمالكتابيةالشماتهذهفمن

معتمديخطبوهوالخطيبأنكما،الأذنمنبينهما؟الفصلطالإذاالمسنذينبين

فكانالكئاتب،حالفيكالذيتئسىلاالتيالكتابذاكرةلا،السامعينذاكوةعلى

الجملأطالتمكترثز!غوالثاني،الجملبأقصرأصحابهإفهامعلىحريضاالأول

أبيبنسعدإلىلهكتابيافيالخطاببنعمرصنيعةإلىمثلأانظر،قصرتأمعنده

...":قولهفي،خطبهولويطيقهأنلهكانماطولامعترضةجملةأطالإذوقاصيى،

ا*نجوابتلكأجمغوهيالجاهليض(فيفارسباث-والقادسيشالقادسيةإلىانتهيتوإذا

وأنهاز4قناطردونهحصينخصيبئرغي!ثمنزذوهواطةضل!تل!منيريدونهولمالماذته!ا!

.(1)"...انقابهاعلىمسالحكفتكونممتنعس-

هـ.6541بيروت،العصريةالمكئبة،إبراهيمالفضلأبوومحمد=
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القادسيةإلىأنتهيت"!إذأ:مثلىفقال،جزائهمنالشرطجملةلقزبخطبلوفمإنه

لأعادأويسيرا،بعذابينهماتتاغذأووكذا"؟كذاوالقادسيةأنقابها،علىمسالحكفلئكن

منه.يتشتتكربالذيالسامعذهنيذركأنعساهأخرىكرةالمف!رطجملة

بلض(المقا)طول

فيإيرا؟هاالخطيبعلىيصعبالتيالمقابلةطولمالجملطولفيداخلهوومما

المقابلةكهذه،لدنهمناستحضارهار!علولكنعنها،المخاطبينقيلذهوليلا،الخطب

معاوية:على"؟رفيسعليبنقيم!أوردهاالتيالطويلة

وأقولهم،للخلافةوأقربهمبالإمرة،الناسأولىطاعةعنالخروقي"أتسومني

فضيلة.وأوفرهم،وسيلةعحتمانتةغهـبهؤلتتلؤاللهرسولمنواقوبهمسبيلأ،وأهداهم،للحق

للزور،وأقولهمالأمر،هذامنالناسأبعد،طاعتكفيبالدخولوتأمرني

ضاثين،صولدوسيلةؤل!سؤضتتمالتةغقيهورسولهغؤخ!اللهطاعةمنوأبعليهمسبيلآ،وأضلهم

.(1)"إإبليسطوأغيمتمنمضفين

كلفيتقهـروزخعبالعينوتطرما،تخطيطإلىتحتاجالمقابلةهذهمثلأنأزعمفإني

مبتغىعنيبعدهوقد،فعلهالخطيبعلىيشقمماوهذايناقضها،مايكتبحتىعبار؟

الخطبة.

الروابط()سقوص!

الرقعةبرابطةاكتفاءالفقراتبينالروابطسقوطأيضاالهـكتابيةالشماثومن

فقراتهاابثداءفييكثرالتيالخطبةبخلاف!يغا،اليهتابعليهايكتبالتيالواحدة

بنعمركتابالكتبهذهأمثلةمننحوها.أوالعواطفررأوالفصلأوالقنبياأوالنداء

كقوله:،ممهدةرابطةغيرمنالفقرلأوائلاستئنالهتففيهالقضاء،فيالمشهورالخطاب

.4/255والملوكالرسلتاريخ(1)
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ومجلسكوعدلكوجهكفيالناسبينآكل.لىتفادلابحقتكلمينفعلافإنه..."

عدلك.منضعيفلمأسقولا،خيفكفيشريفرريطمعلاحتى

أنكر...منعلىواليميناأعى،منعلىالبئنةلا

...صدركفيتلجلقيفيماالفهتم"الفهم

!(1)"..حذ.فيمجلوااإلاب!عفبىعلىبعضهمعدول"المسلمون

الخطابة.فيسيستهخنولكنه،الكتابةفييجوزقدمماكفهفهذا

الكتابئي()الحذف

يخبرهصحتمالتةغليهؤلمملاللهرسولإلىخالليككتاب،االكتاببالحذف!السماتتلكومن

فيهموبعثت...الإسلامإلىفدعوتهمإليهمقدمت"وإني:كعببنالحارثبنيعن

ألصقالحذلهتفهذا.نو؟انيركباتاأيتسلموا"أ2(،اسلمواالحارثبنيياركبائا:

غريب.الخطابةفيذلكمعوتصؤره،بالخطابةمنهبالكتابة

!تاب(قي!تاب)اختصار

وذكيرواختزايهاخر،كتابفيكتابكاختصار،خالصةكتابيةلثمتموهنالك

جاءومما،منهخملواوردمعناهلخقت!إذ،عبيدةلأبيكتاتاجوابهفيعمرصنعكما.فحوأه

ونضره،للمشركينالثهإهلاكمنفيهذكرتماوفهمثكتائكأتانيفقدبعد،"أما:فيه

.(3)امل..إلينا.صنيعهحسنعلىالثهفأحمد،طاعتهوأهللأوليائهصنعوما،المؤمنين

+429-427ص،السياسيةالوثانقمجموعة(1)

.166-16عه،اللهحمدلمحمد،السياسبةالوثائقبخحوعة(2)

.442عرر،للأزدي،الشامفتوح(3)
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والاجالض(والنقل)الاكتباس

كصنيع،عليهالر!مقامفيالصورىت!ث!بالواردالكتابعباراتإيرادفي؟التفننأو

ز!تثتائا؟جتليبنومعاذالجراحبنعبيدةأييمنوردهكئابفي!!غنهةالخطابابنعمر

الكتابين:بينمقارنةوهذه

(21(الخطاببن!كمر)!تاب(1)(لبجبنومعاذغبيدةأبي)!تاب

تذحرانكتابك!بلغنيوقد..."(1)

ا!فمهئم،لينفسيوأكرعهدتمانيأنكمانفسكوأفرعهدناكفإنابعد،"أما

."يلمنكماتزكيةوهذهيدريكما؟."مهتملك

الأمة،هذهأمرؤليتأنينار!ذتو(2)

والوضيع،الشريفيديبينيفعدأمروليتوقدأصبحتعمرياوإنك

لسقوفيوا،يقيلسصدواولعدوا.هاسودوأأحمرها،م!لتةغلجهؤلمهم!مححدمةأ

+العدلمنجضةولكل،والضعيف،والصديقالعدويديذبينيقعد

حق،عليكولكلي،والوضيعوالشريف

العدلمنوجضة

لاوإنه؟ذلكعندأناكيف:وتسالأني(3)

بالثه.إلاقوةولاليحوذعمر؟ياتكونكيففانظر

.81"ص،للأزدي،الشامفئوح(1)

قيس!مالكتابيةالتصاريفتلكمنشيءفيهآخركتاتا:وانظر،281-ا"1ع،للأزدفي،الشامفتوح(2)
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وذلك،المحخهويوقاتخوفانيومحتبتما(4)

يبليانفإفهماوالنهار،الليللاختلافالشرائر،فيهتبلىيوفانذكركوإنا

ويأتيانبعيد،كلجديد،ويقزبانكلوتظهو،العوراتفيهوممشف

القيامة،بيو!يأتيناىمخ"؟وعومبكللمللئيالوجوهفيهوتعنىالمختآت،

وممشفالسسرائر،فيهتبلىيوملهوالناس!،بجبروتهقهرهمقاهر،

لعزةالوجوهفيهوتعنو،العوراتويخافون،قضاءهينتظرونداخرون،

لهفالناس،بجبروتهقهرهم،ملكه.رحمتهويرجونمجقابه،

وينتظرون،عقابهيخافونداخرون

رحمته.ويرجون،قضاءه

هذهفييكونأنهبلغكماأنهوذحردتما9(5)

العلانية،إخوالطيكونونرجالالأمةالأمةهذهفييكونأنبلغناوإنه

بزمانهذافليس؟السريرةأعداءأعداء،العلانيةإخوانيكونونرجال

إذاالزمانآخرفيذلكإنماذلك،.السريرة

الناسرغبة،والرهبةالرغبةكانت

الناسورهبةبعف،إلىبعضهم

بعضمنبعضهم

كتابكماأنزلأنباللهنعوذإنا:وتقولان(6)

أ!سولفيهيالتيالمنزلةبغير!يينز!فلا!لك.منبالثهنعوذإنا

أنزلأنبالثهوأعوذخيرا،نألوكلنفإتامنأنزلناهالتيالمنزلةبغيرمنككتابنا

يخنىلايمانيذلك،غيرعليمنيكتابكماأ!الما

ونصحكما.رأيكماعنولاعنكمالي

بكتابكما.اللهرحمكمافتعاهدافب
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محاولةعلىجحدمثالموهوكثيزا،نجمارهاخائففيالكتابئة،إلىجانحرر!ائكإنه

غمرقرأففدالاختصار)1(،إلىوميلها،الثابتةوصيغها،الشفوتةتعميماتمنالتخلصر

،ضلاعثراباومرة،بالموافقةمرة،جملةجملةكتابهبماعلى؟رثم،فيهماوغزلهت،صاحبيهكتاب

والجمل،الفقراثأوائلبينويغاير،الأسلوبيقئبوهوأولئككل،بالتصويبومرة

.""وتسألاني:وتارة،"وتقولان":وتارة،""كتبتما:وثارة،"ذكرتما":تارةإليهمايكتبفتراه

طور.إلماطوليمنبهوانتقالا،الكتابةبأسلوبرقثالاإكلههذاوما

إراحةمثل،عمليهوماغالتا"تحقق-أونجيقولكما-"الشفاهية"البئياقيإلن

.(2)"نفسهالخطابوتنظيمبالتركيباهتمامافأكثرالكتابتةالبنياتأما...المت!طم

التجميعيةالميولمعيتفق(الكتابةلاإالصوتفيهيسودالذيالفغوئ))النظام!مان

ا!أتسوفالتي،التجؤيئيةالتحليلتةالميولمعاتفاقهمنأكثر،ألائتلافعلىالمساعدة

الكلتةالنظرةمعكذلكيئفقوهو.تجزيئيةحاشةالبصرلأن؟المرئيةالمكتوبةالكلمةمع

التمعبيراتوفيسليما،بهلمجتقظأنيجبالذيالمستقرالحاضرفيالمتمثلة،المحافظة

المرتبطالمواقفيالتفكيرومعتغيير،دودطبهالمجتفنماأنيجبالتيالصيغةعلىالقائمة

التفكيرمعائفاقهمنأكثرالمركز؟فيالإنسافئناالهمفعليكونحيثأيضا،الكليةبالشظرة

مفصلة.فمشعبةالكتابةأمابملمخجلةفالشفويةالمجزدلما)3(.

خملهعلىفأكمب،صاحبهعليهضبركتاببإزاءالسابقعمركتابنقرأوذحنإننا

محسوبم،بألفافي؟عليهللر)جهذهيستجمعهوإذاثم،واحدةواحدةيقرؤها،ولهقراته

لدنه.منوتواضع،كامليوعدل،مقذرتموجمل

وانظر.الكتبجلفييكررونهالماكتابكلهمث"وقد:الكتابجوابمقامفيالموضعهذامثلفيكقولهم(1)

.9مه،لأونج،والكتاببةالشفاهئة:المعنىهذاقي

.98ص،والكتابيةالشفاهية(2)

.15!ا،والكثابيةالشفاهسة(3)
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طؤعهالقدبل،فحسبكتابهإلىالكتابلألفاظناقلمجزديكنلمالفاروواأنعلى

بألفاظهاتققهاجملفثفة،نفميمهمعانيأرأدتكيفمابهاوذهبألفاظهفمرف،طريقتهعلى

أنه"وذكرتما:وقوله!"مهتملييص!فنوأمرعهدتمانيأنكماتذكران":قولهمثلمن،هيكما

خاث!جملوثمة."ال!ريرةأعداء،العلانيةإخوانيكونونرجالالأمةهذهفييكون

بعذها:التيإلىالجملةهذهكتقليبه،سياقهعلىلشنزذبينها

وجضة،حقعليكولكل،والوضيعوالشريف،والضديقالعدؤيديكبينيقعد"

."العدلمن

ولكل،والضعيفلقوفيوا،والصديقوالعدؤ،والوضيعالشريفيديبينيقعد"

."العدلمنجضة

وتقم.فيها،وزادألفاظها،بينخالصفقد

المقارنة.عليهتظهرناكماألفاظهابمينقلولممعناهانقلالكتابفيجملوثغة

تحرليرالكتبلمفي)التشارك

نأهي،الكتابةليهمتممنأخرىكتابئهشيممعلىنقفنفسهالمثالهذافيإنناثم

بنومعاذعبيدةأبوهما،فيهجاءماعلىويتفقان،يحزرانه،كاتبانالواحدالكتاتيكتب

صحابئانبعذهما!تقهبلضتعا،فيمافريدينألتة!عكتفازالصحابيانهذأنيكنولم،تجبل

.(تهىألتةغنمظ)1العوامبنوالزبلياللهعبيدبنطلحةهماآخران

فيه.الشفوتةعنوبغدالنثر،بأسلوبآخرانتقالوهذا

الذيالكتابهذاكمثلأخرىكتبفيالكتبنقلإن:يقولانقائلأولعل

وجدناقد:فيقالالععر.ذلكفيعليهيعوللانادرأفر؟صاحبيهكتالتعمرفيهنقل

.4/047والملوكالرسلتاريخ(1)
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كتابئنبلواحذا،كتابالافيهينقل،الخطاببنعمرإلىأ!قكتةلتةعبيدةلأبيآخركتاتا

قيكذلكأثبتهوقد،عليهمه)روالآخر،كتابهفيفأثبتهالروأبهإليهكتبتأحدهمامغا،

.(1)كتابه

لملكتب()تول!يق

طبيعةاستلزمتهما،للشفويةالمفاليقةالخالصةالكتابيةالشماتمنأنأذكرأنبقي

منوغيرهاوالشهود،والخاسخللكاتبوذكبر،للكتبتأرينيمنالعصرلذلكالكتابة

.(2)اهبللشفويةعهدلاالتيالتوثيقيةالصور

،621-21عه!للأددي،الشامفتوح:فيالكثابانظر:(1)

إعادتهإلىدأعيلامماداالكف"بناءعنالحديثمنمضىفبماوشواهدههذاأمثلةعلالكلامسبقوقد(2)

الموضع.هذافي
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الرابعائفصل

القنديشالضوزه

-حص-

الحقيقيةوالصوز،البيانيةالعمورةلتشملالحديثالنقدفي)الصورة(تتسع

تنبفبالحركةمفردةالفاطاأم،نفسئةصوراأم،حتةواقعيةصوراأكانهمتدحواء؟الموحية

.(1)ةوالحيا

الوسيلة"وهي،الخصوصوجهعلىالشعرلحبهيالشاملالمعنىبهذاوالصورة

منيقتربفإنهالنثرأقا0(2)"والكليالجزئيمدناهافيالتجربةلنقلالجوهريةالفنية

منالإيقاعإلىبالإضافةسلف،!كالصورةمقهومتحقيقمنباقترابهالشعريةالعمفة

تجربةنتاجإلاهيماالتيالعاطفةتلكوتصويرها،العاطفةلنقليعملالذي،شكغير

تخئلية.أوحقيقبةما،

علىللصورةالشعريالمفهوماستوفىقدالصحابةنثرإنالهمقوليمكننالاأنهعلى

وتتفاوتتتكاثرالأدبعناصرأنذلكبمفيهاستيفاؤهبلازيمهوولاهذا،الموشعالنحو

فيالعهمقولومخاطبةوالإقناغالإفادةغايتهكانتالقديمالبربطفالنثراخر.إلىنولحمن

نألهكانماولكنهعنه،مغفولاكانالقلوبخطابأنيعنيلاوهذا،الأولالمقام

"إدط:القرطاجئيحازلميقولهذاوفي.الحالاتكلفيالأفهامخطابعنبمعزليكون

الإقناعاتواستعمالم.الخطابيةالمعانيلهوالمهووالإقنا4،"الشعريةالمعانيلهوامهوالتخييل

نأكما،الموضعبعدالموضعفيالإلماعوجهعلىذلككانإذا،سائخالشعريةالأقاويلأني

لكليهماساغبل.الموضعبعدالموضعقيالخطابيةالأقاويلفياستعماالاسائغالتخاييل

.432ع،هلالغنييللدكتور،الحديثالأدبيالنقد:انظر(1)

.174م،هلالغنيصيللدكتور،الحديثالأدييالنقدانظر:(2)



إعمالوهوواحد،الصناعتينقفيالغرلأن؟الأخرىبهتتفؤمفيمايسيزاي!ستعملأن

.(1)"لمقتضاهلتتأثرالقبولبمحلالنفوسمنالكلامإلقاءفيالحيلة

قوبلتماإذاالصحابةنثرقيالصورةققتهذاالعقليالطابعغلبةأجلفمن

كاننثرهمفيالمتباعذالتصويرهذاأنعلى.منهإليناوردتالتيالوافر؟الضخمةبالآثار

الصدرفييجيشعماوالتعبير،الفكرةدايصال،الححةتقويةمنبهبأسلاعمليؤدي

الكلاميمدالذيالعذبكالماءنثرهمفيالصورةوكانث،النفوسومراداتالمعانيمن

حين.بهولحيئاوالطلاوةبالحلاوة

حقيقتة،وأخرىبيانبةصوليبينماقئتها-على-الصحابةنثرفيالصورتنؤعتلقد

موضعمئةعلىيوبوماتتبعنا؟نوئجكلومقداليوأنوامجهاالصورهذهانتشارمدىولتبيان

.(2)آثارهومجهلأنواعهعموتمتشملوهيالنئر،هذافيالصورةمواضعمن

موزعةجاءتقد-المئةعلىالرابيهبالمواضعاستشهاأا-الصحابةنثرفيالصورةإدن

وعلىبموالكناية،الفرشلوالمجاز،والاستعارة،التشبية:المتضمنةالبيانيةالصورعلى

ذهنية،صووةتستدعيالتي،الموحيةالمشعةالألفاظفيهاتدخلالتيالحقيقيةالصمولي

التالي:النحوعلى

.136!رالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاج(11

بهمعمولعلميمنهجالبحثئةالقضايافيالحكمتعمؤرمنللاقترابالأثارمنشاملهخمهطائفهتخئزأن(2)

حصرواقدوالبلاغةالنحوفيعلماءناأنمثلآيزعمالذيذافمن؟القديمةبل،الحديثةالبحثمناهجفي

كتبهم؟قيعالجوهاالتيالقضاياأفرادوجغالقواعد،!سوركل
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محهممولحميعالمجموع"لمئشمعشانحقهمقيئالمجموعالكنايئ.الاستعارةالتشبيه .المحاز
المرسل

3936068612719018

.الصورةمصادرفيبالحديثنبدأه؟نوعكلبيانفيالتفعميلمنله!شيوهذا
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هؤؤ!ضلاؤفضاد!11

خمسمةفيتجتمعلوجدناهاالصحابةنثرفيالصورةمصادرنحصرأنأرذنالو

ومستعقلات،والأدوات،والبيئة،والإنسان،الحيوانهي:الترتيبعلىمصادر

.القوم

)الحيوان(

كانالحيوانن!فغرو؟ولا،نثرهمفيالصورةمعهمادرأكبرفهو)الحيوان(أما

يأكلونه،أو،يصطادونهأو،يستخدمونهأو،يركبونهكانوافقدحال،كلعلىملازمهم

أعينهم.أمامئشاهدونهأو

مختضايكنلمالحيواذفإنالحضر،اهلمنالنثرأصحاتالصحابةمعظتمأنومع

نأذلكفمنأيضا.الوقتذلكفيالخضرلأهلمخالطاكانبل،وحدهمالبدوبأهل

الجملومن،(2)والفرس،(1)الخيلمنالصورةفاقتبسواحولهمماإلىنظرواالصحابة

الأشود)6(،ومنوعينيهاأه(،الناقةخطممنأوكطزدأ)4(،كونهحالأو،(3)بذاته

.(1")اهيزقأو،19)عامةالبهيمةاو،(8)التهمةومنحيربة)7(،كونهاحالوالليوث

.139ص،السياسبةالوئائقمجموعة(11

.3/118والملوكالرسلخل!ات(21

.5/184والملوكالرسلتاديخ(3)

.5/52والملوكالرسلتاريخ(4)

.4/428والملوكالرسلتادب!(ه1

.14هص،السياسبةالوثانقمجموعة(6)

"53؟/3والملوكالرسلتاريخ(7)

.5/234الأخبارعيون(8)

.437ص،السياسيةالوثائقمجموعة(9)

"215/1ا(صفوت؟)



االنحلوإلى،(3)ةم!حلابيضةدمالىالدود)2(،دالىانهمجحاره)1(،فيالضبإلىونظروا

صورتهم.فيذلككلمنفنهلوادوئهه)4(؟حال

)الإنسان(

الصحابة،نثرفيكثرةإليهاالمرجولحالمصادرمنالثانيالمصدرفهو()الإنسانأما

وجعلوه،غيرهعلىفقذموهالشعرفنونبعضفيقبلمنصنعوهفقدجديذاهذاوليس

أشذبل،غيرهإلىنظروامثلماالإنسانإلىنظرواالممحابةأنذلكومعنى،(5)الوأ

اهتمامحيثمن،دينيبدافعفعلوهأنهمفندعينغلؤاننريدولا،غيرهإلىنظروامما

الجديدةللمدنيةلعلولكن،حياتهعليهتكونأنينبغيوماالإنسانلشأنالإسلام

وتشييدها.رعايتهاعلىيدألمحهماالذيصاحيهاالإنساننحوالأنظارصرففيتأثيزها

أصئموهوومشه،(6)أبنائهومن،نفهميمهشخعالإنسايخمنالصورةاستمدواوقد

فهذهلكوايته)9(؟بالزينةالمنتظرةالقعوبالفتاةومنمبطون)8(،وهوومنه،(7)يتكلملا

ثموغوتا؟حنوئا،واصلاومريضا،معافئ،ضليها:رأوهالإنسان!حورمنغتلفةصور

المشاهدتلكاستعادواالصورةلحظةحانتإذاحتى؟عقولهمفيحفظوهاأنلبثواما

.المتعددةنثرهمق!البفييصموهاكيالمخترنة

.42/لم\)1(صف!وت

.4/582والملوكالرسلتاريخ(2)

.1/366الكبيرالطبقات(3)

.14هص،السياسيةالوثائقمجموعة(4)

.714ص،الصحابةأشعارفيالنبويةالمراثي:فيالصورةمصادر:أنظر(5)

.4/432والملولثالرسلتاريخ(6)

.1/296العربخطبجمهرة(7)

.484-4/483والملوكالرسلتاريخ(8)

.4/621والملوكالرسلتاري!(9)



بعفمنالصورةاستمدوابل،()الإنسانبشخعتصويرهمفييكتفوالمكذلك

،(6)لبطنوا،(5)ليدينوا،(4لجيد)وا،(3)لأنفوا،(2)والجبهة،(1)لرأسكا،هجسداجزاء

كادوا.أوإذنذكروهلاإجسدهمنظاهراعضؤايتركوالموالزخل)8(؟والنههر)7(،

والكودن()البيئض

أقربهيالمشاهداتوهذه،مصادرهممنثالثامصدرا!والكونالبيئة1تأتيثم

يضغهالذيالمكانهيأو،عليهبصرهيقعماأيسرفهي،بهليصورإليهالأديبمايجنحما

،(12)والسحاب،(1والسمماء)1،(1والقمر)0،(9)بالشمسصورواقدفتراهم؟فيهويعيش

،(17)بالزرعوصوروا،(16)لسرابوا،(51)بالفلاةوصؤروا،(41)لبرقوا،(والماء)31

.(91)نيوأغصا،(81)وأث!واكه،لشجراوبؤروا

.2/77لذزانئر(1)

.1/216العربخطبجمهرة(2)

.48"3/2والملوكالرسلتارلخ(3)

.1/363الكببرالطبقات(4)

.5/96والملوكالرسلناربخ(5)

.55.ص،السياسيةالوثائقمجموعة(6)

.ه"8ص،السياسيةالوثائقمجموعةو،12"/4والملوكالرسلتاريخ(7)

.4/78والملوكلس!لاتاريخ(8)

.3/357الكبيرالطبقات!9)

.3/366الكبيرالطبقات(1")

.5/96والملوكالرسلتاريخ(11)

.2/665للخطابي،الحديثغريب(21)

.4/271والملوكالرسلتاريخ(13)

.6(/6الكبيرالطبفات(41)

.3/362والملوكالرسلتاديخ(51)

.5/233الأخبارعيون(61)

.6/28الكبيروالطبقات،16/هوالملوكالرسلخي!ات(17)

.2/76الذزنثر(81)

،1/981الكبيرالطبقات(91)
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والمستعملات()الآلات

والسمهم)2(،،(1)كالسيف،بيئتهمفيالمسشعملة(والأدواتبإالآلاتوصؤروا

.(6)والنضب،(5)والخذمة،(4)والزحىلإناء)3(،وا

والهدئة)8(،،(7)كالأكلبها،صورواومتداولاتأخرىمستعملاتولهم

.(12)والقراطيس،(11)والحجاب،(\والاليب)"والحرير،والذرهم)9(،

الصحابةجهدإلىريبغيرمنليهدينابهاوالإممساكالصورةمصادرضبطإن

فيو!ديناإنشائها،بفه،صورهمئلوينفيينفع!همقدمما،بهميحيطماكلمنالإفادةفي

هوإنالأدلتوأن،بيئتهابنالإنسانأن:الهـفنخلاصاتمنخلاصةإلممانفسهالوقت

البيئة.تلكفيعاشالذيالإنسانصنيعةإلا

،143/1العربخطبجمهرة(1)

.3/389والملوكالرسلتاريخ(2)

.3/925والملوكالرسلتاريخ(3)

.4/433والملوكالرسلتاريخ(4)

.5/54والملوكالرسلتارب!("ه

.2/79الذرنثر(6)

.1/157العربرسائلجمهرة(7)

،24همس،السياسيةالوثائقمجموعة(8)

.1/183العربخطبجمهرة(91

.1/356الكبيرالطبقاث(ا")

.1/262الربخطبجمهرة(111

.36؟/أاسكبيرالطبقاث(12)
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هيب!شتلا121

المفرد()التشبيه

بأسفلاذلكوعلى،القذممنذالعربعندالتصويرفيالأشهرالطريقهوالتشبيه

يشئهواأنإليهالصحابةسبيلومن.الصحابةنثرفيالصورةتكوينفيالأكثويكونأن

ولافيها،تركيبلامفرد؟أؤلئتمصور؟إلىبالخيالتؤولالتيالواحدةبالكلمةالمشبه

يمحهمشني،كادكالبرقناليمنشواظلي"فرفع:عثمانبنشيبةكقولتعدد،ولا،إيغال

الشبهلإيضاحبمثلهشي؟تشبيةيريدفهو،(1)"عليهخوقاتصريعلىيديفوضعت

ذلكإن:يقولأنيريدفهو،المعنىفييزيدعاطفئااقراالتشبيهإلىليضيفلا،فحمسب

ذلكإلىهادينا.كالبرقبالأبصار،تذهبيكاد،خاطفسريع4مضيقهيمبالشواظ

شكلاولكنه،"علبهخوفابصريعلىيدي"فوضعت:المشابهةعلىالتعقيبفيقوله

.لأطالباللفظقالهلومابالتشبيهفقالطاختعر

إلامنهايبق"ولمالدنيا:عنالحديثفيمقزنبنالنعمانقولالنحوهذاومن

المقصودهوهذاوالأثو؟القيمةوضآلةالقلةفي:يعنيفإنهالإناء")2(،كصبابةصبابة

بلنظر.أولعندظاهرقريهمبمقصدوهو،النعمانعندالصورةهذهفيالتشبيهمن

منمذهبوهذا،صورتهإتمامبعدنصاالشبهوجةيذكرنراهمنالصحابةمنإن

يصفاللهعبدبنجابرقولوذلك،العربعندالصورةإيرادفيغريمبالإيضاح

والقمر؟الشمسمثل:قال؟السيفمثلاوجهه:شئلحينع!دتةغقهؤسلؤالنبيرجه

(3)
.مستدير"

.6/46سعدلابنالكبير،الطبقات(1)

.3/925والملوكالرسلتاريخ(2)

.1/358الكبيرالطبقات(3)
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صفض(ذيبشيء)التشبيه

عندالصورةمذاهبأقلهو،واحليبمثي؟فيءتشبيهمنالمذهبهذاأنعلى

هاتهكمثلمأصفةذيبشي؟!ثييتشبياوأمد،التشبجهفيوأوغلمنهوأكثر.الصحابة

"تركحب؟(2)"الخيرتةالليوفيإقهدامعليهم"واقدموا؟(1)"مضلةفلاةالكفز"إن:التشابيه

الأشدق")4(؟الجملجرجرة"فتجرجرتمب(3)"الهيمالمطردةكالإبلأخراهمأولاهم

.(6)"حالخاوالسراب،القسيكالدرهمفهو؟(5)"رمحاب!صن"كأني

الخيالفيوأدخل،بياناوأشد،خصوصيةأكثزالصورةبهت!ضحيالتشبيهفينمؤنهإ

سلف.الذيالنوعذلكمن

المرشح()التشبيه

بمثي؟،شي؟بتشبيهفيهيكتفىلا،هذينمنأوغلهوثالثالتشبيهمننولحوثمة

منعملأوالأحوالمنحالملهب!ثي؟له!شيفيهالتشبيهبلصفة،ذيبشيءشي؟ولا

قرنالتيالمرشحةالاستعارةعلىقياشاالمرشحالتشبية:لهنقولأنيحقتشبيهإنه،الغغل

منالنوعوهذا،للاستعارةتقويةفيهالأنمرشحةشميتوقد،(7)هبا!شئةيلائممابها

ومح!مورة،وحلاغمعئىالتشبيهفيفزادبهالمشبةيلأئمبماقرنقدفإنه؟ذلكمثلالتشعبيه

.3/236والملوكالرسلتاريخ(1)

.3/539والملوكالرسلتاريخ(21

.5/52والملوكالرسلتاديخ(3)

.اآ5/9والملوكالرسلتاريخ(4)

للدمفتخمزعندهتذتح،تتهمهالجاهليةوكالتخخر،أوضتم:والئطب،79-2/78الازنثرانظر:(5)

نصب".:العرب"لسان

."فسس:العرب"لسانالرديء:وتخفيفهاالسينبتشديد:القسيوالدرهم،5/233الأخبارعيون(6)

"بصتتةأضمتزذ(أتزي!أؤتك!:تعالىاللهكقولمنه،المستعاريلائمبماقرنتالتيهيالمرشحةالاسئعارة(7)

منهماالفذيروالتجارةبالربحوففاهللاختيار،الاشتراءاستعارفإنه،(16:()البقرةغزلئهنمتيتحتفحمابأنفذى

.221-3/121الإيضاحبغيةانظر:،منهالمستعارإلىفتطرالالثمزاءبمتعلقات
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سهاممنسهم"إفي:ع!ثهيغتزأنارادلماالصذيقبكرملأبيالعابنعمروكقول

فاريموأففهمقهاوأخشا!اأشدهافانظر،سأ!اوالجامحبها،الرامياللهبعدوأنت،لإسلاما

.(1)"النواحيمنناحيةمنجاءكإنشيئابه

السهمذلكبل،فحسببالسهمنفسهتشبيةعمرويرذلمإذ،تشبيهكلهفهذا

شاءوإنقذمهشاءوإن،جمعهشاءدهان،بهرمىشاءإن،الخليفةيدفيالمطواعالإسلامي

جذا،4االصورلاسختقت،فقطالسهممجردوهوبأولهالتشبيهمناكتفيناقدولو.أخزه

"هم:بقولهوراكت!البحرغفروتشبياومنه،المعنىمنعمروأرادهماأداءعنوقطرت

.(2)"تيرقنجا!ان،غيرقماذإل!،؟وععلىفىوليفيه

وحال،والموتبالغرقالركوبحال:الحالينعلىالبحرفيالنالعيىهيئةفهذه

فيذعيأؤله،عندالئشبيهيقطعأنلهينبغيولالأحلييحقلا؟واقلعبالدهشةالنجاة

منوجهعلىبذلكشتههماأنهالحقبللابالعود،والمركهممتبالدودالناسقشسهغمراأن

.الغرقوحالالنجاةحالوالتخويتالتهويل

البهيمةبمترلةتكونأناللهعبذيا"فاتاك:موسىلأبيالخطاببنعمرقولومنه

كلهفهذا؟(3)"نقشلافيحتفهاوإنماالشمن،إلاهملهايكنفلمخصيببواليمزت

كدود.مركحثمرشحتشبيه

النعمانقولومنه،(4تشبيهلأهوإنماوالتمثيل،بالتمثيليكونماالنوعهذاومن

،(5)"رطعتولىتلونمومسةجنبهوالىشابرجليكمثلك!كروقثل"مثلي:مقزنبن

.ا"5/9والملوكالرسلتاريخ(11

.4/582والملوكالرسلتاري!(2)

.437عس،السياسيةالوئائقمجموعة(3)

محمودعليهوعفققرأه9همول،الجرجانيمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرلأيى!البلاغةأسرار!4)

هـ.2141/أط،القاهرة!المدتيمطبعةشاكر،محمد

.4/126والملوكالرسلتاريخ(5)



"تلؤن.قوثهلهنيهنحنفيماوال!شاهد.والتخئلبهاالإيقاعلتضافرالصورةبديعمنوهو

وضعتأن-لى-إغواءذلكعلىزادلتبل،فحسبمومشافشاةليستفهي،وتعالر"له

والعطر.الزينة

بكر:وأباع!أدتةغليهؤل!همقؤاللهرسوذوصاحبيهنفشهيشبهعمرقولالتشبيهجليلومن

اتبعهثم،فبلغزادأتزؤدوقدالأولمفمضىطريقا،سلكواكثلاثةصاحبيوضثل"مثلي

لجقبزادهماورضيئطريقهمالزمفإن،الثالثاتبعهثم،إليهفأفضى،طريقهفسلكالآخر

عظيمةتشبيهتةصور!!همهذهيجامغهما")1(،لمطريقهما،غيرسلكوإنمعهما،وكانبهما،

يكنلم!!بمخبرة،نابضةحيةصورةغدالقدحتى،وتراكبوتفزغبهالمشتهفيهاطاذ

.الصورةبغيرهز!خيأنللكلام

المقلوب()التشبيه

،(2)(المقلوب)الشمبيهعليهئطلقماوغريبهالصحابةعندالتشبيهلطيفمنأنعلى

الشبهوجهفيبهالمشبهصفاتكلالمشبهإلباسإلىرابمالتصويرفيالمبالغةمننولحوهو

أكملهومابالتصويرالمرومةصفتهفييوجدلاالمش!هبأنيوحيبما،عليهوتفضييه،تامة

عليه.التصويرفييقاسبأنقمن،المنتهىتحقيقهافيبالغإنهبل،عليهيزيدماولا،منه

قطت!شق"ماصعتمالتةغقئهؤلمكل!:الثهرسوليصفمالكبنأنسقولالنوعهذامن

الذيوهو-الحريرفكأن،(3)املغقيهؤد!هلم!تمالئةاللهرسول!كمنالين؟خزةولا،حريرة

الحنونعتمالتةغقجهؤشتقؤاللهرسولكفلينعنلينهتقاصرقد-اللينفيالمثلبهيضرب

رائحةطيبمبلخيبلغالم-رتحايكونماأطيبوهما-والعنبرالمسكوكأن،الطاهرة

3دمملز.غليئع!ألثةلا4ارسول

.3/176والملوكالرسلتاريخ!1)

.3/38الإيضاحبغية:انظر(21

،1/635الكبيرالطبقات(3)
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التشبيه(طرجؤبين)الجهع

عنهدالمسمىهوالجمعوهذاطرق،ال!شبيهطرفيبينالجمعفيوللصحابةذلك،

التشبيهبينالفاصلةالكبرىالشمةهيالأدأةهذهولعل،(التشبيهب)أداةالبلاغةاهل

إدراقييزعممنوجدناإنعجبلالذا.الطزفينمنطرفيحذفيتلوهاثموالاستعارة

لإيهامافيهوقعقدأنهذلك،(1)الاستعارةفي-الأداةفيهحدفتالذي-وهوالهمبليغألتشبيه

واحد.لثيءمنجزءانكأنهماأوهمنها،كأنهأومنهفكأنها،بهالمشئهصفةالمشبهبإلباس!

خالدكقول،الصحابةتشبيهاتعشرنحوفيوردالبليغالمسمىالتشبيهوهذا

سهاممنسهم"إني:عالعابنعمرووقول،(2)"ةلهنمقلاةالكفر"إنالوليد:بن

وقول،(4)"غصنينوون"غضن:عحلىلتةغليهؤ!م!ماكلالرسولتصفمعبدأموقول،(3)"لإسلاما

.")كا!فيهورقلاشؤكافصاروا،فيهشؤلثلاورفاالناس!"كان:ذرأبي

التشبيه(دواتالم

حرفا؟تكونوقداسماتكونقدالتيالثشبيهمهكلمةرهي،الأداةذكروأهمف!لن

الحط-البابهذافيالأئموهي-للكافكانقدأنهوالحق.التصاريفذلكفيلهمفإن

سبعكلتاهماوردتافقد)كأن(؟هوآخرحرف!الحظهذافيساواهاقدانهعلى،الأوفى

فقط،التوكيدحرفليهاإمضاقاالكا!إلا)كأن(يعدلممناللغويينمنأنعلى.مرات

هؤلاء)6(.واحدب!عنداداب!(و)كأنالكاففكأن

.439الإيضاحبية:انظر،والخفاجي،والآقدي،العسكريهلاليكأبي(1)

.3/362والملوكالرسلنادي!(21

.3/389والملوكالرسلتاريح(3)

.1/198الكبيرالطبقاث(لمإ

.2/76الدرنثر!5)

تحقيق3/72الأنصاريأحمدبنيوسفبراطلهعبد،هشاملابنالأعاريب،كتبعناللبيبمغني!6)

هـ.ا1/142طالكويث،،الخطيبمحمداللطيفعبدالدكتوروشرح

ا!92



كضبابةصبابةإلامنهايبق"ولمالذنيا:فيمقرنبنالنعمانقولالكاففمن

أبيوقول،(؟)"الهيمالمطزدةلب!اكأخراهمأولاهم"ترفي:عليوقول،(1)"ءان!ا

"فرفع:عثمانبنشيبةولهتول،(3)"البطنكدا؟باقرةالفتنةهذه"!إن:الأشعريسوسى

.(4)"كالبرقشواظيما

"كألط:هالةا!بأبنهندوقول،(")"رمحأنضب"كأفبدر:أبيقولط()كأنامثلةومن

ضالأروكاقيلما...جبهتهفيتجريالشمس"كأن:هريرةأبيوقول،(6)"ةيم)جيدعنقه

.(7)"هلتطوى

قولم؟ومثالاهب)المنزدش(،التشبيةةأشياءثلاثةوهو،مرتينوردماعددايليهماثم

ذز:ابيوقول،(8)"...البهيمةبمنزلةتكونأناللهعبدياياك"فإ:لابشهالخطاببنعمر

والتشبية؟(9""الراسمنالعينينبمنزلةبل،د!جلامنا!رأسبمنزلةمحمدآذ"فأنزلوا

الشمس"مثلص!أدتةغقهؤلم!لأ:النبيوجهتشبيهفيشممرةبنجابرقولم:ومثالاهب)مثلي(،

؟ومثالاه،(يل!ثق)بوالتشبية؟(11)"ةم!حلابيضة"مثل:خاتمهتشبيهفيوقوله،(\والقمر"أ"

.3/9025والملوكالرسلتاريخ(1)

.5/52والملوكالرسلتاريخ(2)

.4/483والملوكالرسلتاربخ(3)

.6/46الكبيرالطبقات(4)

"2/79الذزنثر!5)

،1/363الكبيرالطبفات(6)

.1/275الكبيرالطبقات(7)

.437ص،السياسيةالوثانقمجيوعة(81

.2/77الذزنثر(9)

.1/358الكبيرالطبقات(1،)

.1/366الكبيرالطبقات(11)
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تلونمومسةجنبهوإلىشابرجليكمثلك!كر،وضثل"قثلي:مقزنبنالنع!نقول

طريفا،سلكواكثلاثةصاحبيئوقثلمثلي"إنما:الخطاببنر!عوقولوتعالر")1(،له

."إلخ)2("".ت!زؤدوقلالأولفمضى

اثمقولوهو،والندرةالطرافةسبيلعلىواحدةمرةبى)الذخراالتشبيهجاءقدثمة

القراطيشذكرلتإلاقطعتمالتةيمهؤلم!فؤاللهرسولبطنرأيخط"ماعنها:اللهرضيهلالي

.(3)"ضعبعلىبعضهاالمئنية

فن،العتيقالفنهذاصناعةفيالتفثنعلىآيةالشبهكلمةإيرادفيالتلوينهذان!ف

+واحدةطريقةعلىفيهيشحصروالاأنعلىعالصحاب!ةحرعلىوآية،التشبيه

4/126والملوكالرسلتاريخ(1)

3/617والملوكالرسلئاديخ(2)

.36"/االكبيرالطبقات(3)
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ؤهالاشتبعا121

ثلثمنيقربفيماجاءتإذ؟الصحابةلدىالنثرفيأثيرب!فهيألاستعارةوأما

وإلباسوالصناعةالحيلةمنألاستعارةفيماإلىنظرنا-إذاوهذا،مظالصورةمواضع

إقرارهمنبذلاأمر-كثيرةمواطنفيبالؤخدةيوهمشديذاإلباشابهالمشبهصفةالمشته

الموضع.هذافيبهوالإشاد؟

المكنعئئ(ستعاوةالا)نكفبكل

أوغلالمكنئةوكانتومكنية)1(،،تصريحيةقس!مين:علىالاستعارةكانتوءاذا

لازملهتركثم،(2)الصورةأصلوهوبهالمشبهفيهالمحذفإنهحيثمنالصورةفي

لمالصحابةأنههنانثبتفإنناكذلكالأمركانإذا؟عليهبهالأفهالمت!ستدرللوازمهمن

علىالمكنهمةالاستعادةنوعيهامنفضلوابل،فحسبالاستعارةإيرادمنبالإكثاريكتفوا

التصريحية؟للاستعارةاستعمالهممنأكثرالصورةفيإياهااستعماالمفكان،صالخصو

لديهم.الاستعارةفيالأصلكانتالمكنيةالاستعارةإن:نقوللعلنابل

إلىميلهممنأكثرالصورةإلى-صوروأهمإذا-يميلوذكانواأنهمذلكومعنى

الحدودعلىالمستمعينبهأنشأنهمنماكلوالمعانيإلألفاظمنفيستبعدودط،الأصل

نفسمنالتصويرمنيرومونهالذيالأئريقعحتىبه،والمشبهالمشبهبينالفاصلة

له.أعاوهالل!الصائبالصحيحموقعهفيالمخاطب

الإيضاحبفيةانظر:به،المشتهلفظلهواستعير،المشبهلفظفيهاحذفالتيهي:التصريحيةالاستصارة(1)

المشب!ه،لفظسوىأركانهمنبشيءبصرجفلم،النفسفيالتشبيهفيهاأضعرالئيهي:والمكنتة،9"/3

الإيضاحة!غبانظر:،للمبالغة،عليهيدلمهلواقمنلازمبذكرعنهلأششعاض،بهالمشئهلفظلمجذفففيها

3/132.

والحركةالحياةتثعلىتقوموإنما،التشبيهعلىتقوملا"المكنيةالاستعارةأد:ضيفشوتيالدكتوريرى(2)

،المعارفدار،491ص،ضبفشوئيللدكتور،وتاريختطورالبلاغةانظر:،"المبالغةلغرضالمشئهفي

.11ط،لقاهرةا
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فيوقوغاأكثر-كانتجميغاالصورةبل-الاستعارةأنذكرناإنعجبلاا!لو

مباشزا،تأثيراالمخاطبننفوسفيالتأفيإلىالمريدةالشفويةالأنوأعمنوغيرهاالخطابة

ذالتانهاأجلمنسواهما؟ماأوتثمبيقاأوكانتأستعارةالحررةفيهافتثتلالكتابةأما

.الأولمقامهافيونفعيعقليبل،نفسليولا،عاطفيلامغرى

طراعفؤالخا)لملاستعارة

تقسيمهالأمكننا،الصحابةنثرفيألاستعارةقنتةكلأيدتنانضعأنأردناولو

ييدلا،الكلاممنكلالمكأنهاالخاطر،عفؤيسيرةهئنة4الاستعارفيهتير)قستمالهتسمين:

السمع،ترو4ولا،الخيالتفخألافهينظزا؟ولالهكرافيهايديرولا،عذةلها.صاحبها

النوعفيالصورةلهذمعلىالأدلةمندليلآتكونأنغايتهابل؟الأفئدةتستوقفولا

منه.وتمكنها

بينالفتال"وكان:الخطاببنلعمرالمعرقئيصفعبيدةأبيقولالقسمهذافمن

شتةقدفهو،(1)"المسلمينمنلرجالبالشهادةفيهأدلهأهدىالنهار،منملتاالفريقين

سبيلكلالإهداء،وهو،لوازمهمنلازفاوأبقىبهالمشبةحذفثم،بالهديةالشهادة

فيصارتلأنهاعندها؟يقفالعبارةهذهبمثليمرقارئيكادولا،المكنتةالاستعارة

فيه.للغةبماوزةلاالذيالحقيقيئكالكلام-الجملةهذهمثل-وفيالعرف

وأصلخذقتهم")2(،فافضضأاللهمخطبم:فيقومعلىيدعوعليقولومنه
!لله!

شئةتغيها؟شرائحإليهايشذثمالبعير،رسغفييشد،الحلقةمثلغليظسيرالخذضة

لاالتيالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىالمشبهخذفثمال!ئر،بهذاوتحئقهماجتماعهم

الععر،ذلكفيلأمثالهايكترث

.!6هص،السياسيةالوئائقمجموعة(1)

.5/45والملوكالرسلتادبخ(2)
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أحكمتكفقد،المؤمنينأميزيابعد"أما:اللهعبيدبنطلحةقولمالق!مهذاومن

ولاتخيهملاالأمورهذهفإنالتجاليبلما)1(،واحتنكتكالبلايا،وغخقتكالأمور،

،نوك!تحيوويعجمونلمجكمونمحذوفينبرجاليشمبهتبلبذواتها،تختيكولاتغجم

إليه؟يلتقتلامماالثلائةالأمثلةهذهولكن،المكنيةالاستعارةسبيلكلكفهوذلك

وإيقاغااحتباكاإليهنيلتفتقدوانما،العربكلامفيودورانهن،وتكزرهن،لشهرتهن

فيه.التفصيلموطنهذأليسالقولفيالإجادةمنفرلحوهذالهنقثد،

المجؤدة()الاستعارة

الاستعارةوهو-القسمينمنالثانيالقسموهو-إليهئلتفتأنينبغيماأفا

فيالداخلةبالنظر،الحقيقة،بالتأملالجديرةفهيوالجشد،الوجدانيهتزلهاالتي،البارعة

خدمعك"إن:مقرنبنللنعمانقولهفيعمركاستعارةإنها.الوجوهبأصدقالفنمعنى

واستدن،بالحربالعلمفيدونهمهومندونفأدخفهم،الحاهليةفيورجاقمالعرب

ومما،يستو!فممافهو؟"برأيهم"وأشرب:قولهفيالشأهدن!ف،(2)"برأيهمواشرث،بهم

حذفثمبالإناء،،إليهالناسوحاجة،الرجالهؤلاءرأقيشتهلهنقد؟يعجبوممايفخأ،

كأنهالمكنتة،الاستعارةسبيلعلى،المثربفعلوهولوأزمهمنلازفاوأبقىبهالمش!بة

إلانصزولاصلاحولالهمفوزولاهؤلاء،طريقمن.إلاللناسليئلا4إذ:يقول

بكلمتين.،وزيادةكلههذاقال.برأيهم

أصحابفيالرأىايفضلوهوأيضاالخطاببنعمرقولورائقهاجلييهاومن

اكلوهلكواهلكناف!ذاأحياء،دامواماالمسلمونيأكلهمهؤلاء"وإن:المفتوحةالأرض

لتعملواالأرضمنأيديهمفيماعلىيبقتهمأنيريد،(3)"اوقبماأبذاأبناءهمأبناؤنا

،4/421والملوكالرسلتاريخ!1)

"1/271والملوكالرسلتاريخ(2)
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المتناميةبالث!رةومجهودهمهؤلاءشئهأنهالاستعارةفيالبراعةوموطن.للمسلمين

فعلوهوعليهيدلماوترك،المشحهوأبقى،بهالمشئهحذفثماليسير،له!سلاوالطعام

المكنتة.الاسشعارةسبيلعلىل!ا

"فإذا:الدنياغرتهالذيالقيكعاقبةذأكرأموعظتهفيبكرابيقولمحشنهاومن

ن!ف؟(ا"إعفؤهقلوأ،حسابئفأشذاللهحاسبهبمطفهوضحا،عهرهونضت،ئفشهوجبصت!

بالإناءالعمرشبه،"عمره"وتضت:قولهفيالمتواليةالصورةهذهعموممنالمرادالشاهد

به،المشبههذاكلحذفثم،ينضبحتىيومبعديتشاقعيوماالذيبالماءالمليء

والبلاغة.الإيجازمنفيهمابحدهذاوفي،المكنيةبالاستعارةمصوزاالفعللهواستعار

الكتابوهو،()البديعكتابفيالمختار؟شواهدهفىالمعتزابنذكرهمماإلاستعارةوهذه

.(2)فنونهألوانإلىالمولدينالعربسبقليثبثوضعهإلذي

؟بؤاإذافريشا"خثوا:موسىأبيكقولالتمثيليةالاستعارةفييدخلماهذاومن

فإنضذعها،وتشق!ثفتقها،تزئق؟بالإفرةالعلمأهلوفراق،الهجرةدارمنالخروجإ"لا

فهذهأديمهالا)3(،فيتمريقسمتها؟جتتأنفسهافعلىأبتلىانسعت!،فلأنفسهافعلت

والمعنىأديمهالما.فيتمريقوسهتهاصدضها،وتشعبفتقها،"ترئقاستعاوات:ثلالث

وهي،بهأدرىفهيوشأنها،قريشاالنام!يتركأنالصورةهذهاستجلابمنالمقصود

عاقبته*تتحفل

سألوهإذعديمبنيقوقهينهروهوالخطاببنعمرقولمالتمثيليةألاستعارةومن

أردتم!عدكنبنيبني"تني:فقا!م!ألتةغقيهؤشئ!،اللهرسولآلعلالعطاءفينفسهيقدمأن

.233/الأخبارهعيون(1)

.4عالمعتز،بناللهلعبد،البديعكتاب:انظر(2)

لم.84-4/834والملوكالرسلتاريخ(3)
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علىمطيعةاستعارةمنأجودهافما.(1)"مكلحمسنانيأذهمتوأن،ظهريعلىا!كل

قطتةظهزهيجعلونقومهأنكيفذلك،يفعللمنوالخسرأنوالعارايخزيصورة

لا-لهم!أنثنىالذيوهو-أنهموكيف!الغايةأذلموما!الصنيعةأحقرفما،لطعامهم

وكرامته.وتغبهلشرفهولا،لهيأبهون

علمتم"قد:أ!كلكتةلقةركقرنبنالنعمانقوذومفصميهاالاستعاراتأطولمنانعلى

ماهواديلكمأنجزوقدالظهور،منوعدكموما،الدينهذامنبهاللهأعركمما

قعهمدإلىوالإشارةههنا،والجودة.(2)"وأكارعهاغخهمارهبقيتوإنما؟وصدوزهوعدكم

فيماإلىفالنالمايذكرهما،لمكانفلووأكاليعه"،"أغخازه:قولهفيتكمنان،الاستعارة

عندهمالكلامفيالمستعملالشائعمنأنهماذلكبمالاستعارةمنوالصدور""الهوادي

ارادفلما،المعنىفي)دارجين(لفظينصارافكأنهما،وبداياتهالأمراوائلولللدلالة

عندها،القولفيالمجازأصلعلىليدلم؟والأكارعبالآعجازأردفهمابالصورةإحياءهما

وقدبنبضهاوتشعره،ميتةخاقاوقدالأشياءروخإلىاللغةتعيدهإذ؟العقلسيبتهج

رميما.ظنها

قدوموهوواحد؟لهمستعاليمعنىفيومتتهمابعهاايضا،الاستعاراتطويلومن

،الناس"أيها:بالحزممعهالمحاصرينالقوتميخطحبوهوالربيربراللهعبدقولم؟الموت

بعدوارتجخ!،ثفزقبعدواجتمعزتابه)3(،بكموأحذق،شحابهتغشاكمقدالموتإن

.(5)"ؤذقهعليكممفرخوهو،رعدهنحؤكمورجس، "ص(4)"ة*

.هـ2ا/4والملوكالرسلتاري!(1)

.4/113والملوكالرسلتاريخ(2)

ربب،.:العرب"لسانبعفالعضهاركبقدالتيالسحابة:زبابةجمع:الزياب(3)

دا،ودق:الربلسان"وهئئهشدبذه:كفهالمطز:الؤذق(4)
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ثم،وثقلهتكاثفه،ثم،نتفهواجتماعتكؤنهفيالسحابصورةاستعارقدفهو

بكلمةذلكعلىدلم،هتنهاوشديده:كانمطبرأيالمطر؟منسيكونبماوإندارهرغده

ولا،فانتظروه،بشذةاوبلين،محالةلاإليكمآبالموتإن:يقولوكأئه،(1)()الودق

لهمينقلالأجزاءالمتواليةالصورةبهذهوهو.بكموأحاط،قبضتهأحكمفقد،منهتهربوا

.بعدهليسالذيالبلاءمنهمكليبليحتى،الحياةمنوييئشهم،الموقفهول

بئ(الصحانثر!مكررتانرتانلماست!عا

فيبل،نثرهمفيالخطيرةالمعانيمنمعنتئنتصويرعلىالصحابةخرع!لقد

والدنيا.الفتنةمعنيا:هما،مرةغيربالاستعارة؟حياتهم

للفتنئ()الاستعارة

تسمعلاالتيالص!ءكالمرأةفجعلهاالأشعرفيموسىأبوشخصهافقدالفتنةأقا

وتقتل،تضربباقرةبأنهاأخرىفيووصفها،(2)ضماء!فتنة"فإنها:مرةفقال،تعقلولا

.(3)"البطنكداءباقرىالفتنةهذه"دمان:فقال

اعتزلممنر!شك!ةسعيدوكان،الفتنةحمهايشم!هممتذةعصورةالعابنولسعيد

حتىوجههالأضربنوواللهوعينيها،خالضهاأطلعتقدالفتنةإن"ألا:فقالالفتنة

منمتجذة،الدعوىفيموغلةطويلةأستعاريةصوربروهيئغمتني")4(،أوأقمقها

لها.ذلولاقزكتاالتشخيعس

لما.ودق:لعربا"لساذوهينههشديد:كلهالمطر:الؤذق(1)

.4/482والملوكالرسلتار!خ(2)
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يقولمنها،أقصرأنهابيدسعيد،صورةمنببعيدليستصورةعفانبنولعثمان

صورةوهي،(1)"بيتأنإلايبقفلموعينيها،خطقهاأخرجم!هاقدالفتنة"إنفيها:

تركط.كماوثابةبل،متخزكة

الصوربهذهالفتنةتصوبزالصحابةتعفدعلىالتعليقإلىحاجةبناليسولولعله

قزنهمومنمنهماهلكتحتىبخفها،ووطئتهمبنارها،اكتووافقد،المخوفةالذميمة

الزمن.منيسيريممذ؟فيفضلآ؟يطاؤلونولا،كشرةيعدونلاخلقا

للدنيا()الاستعارة

ولمجذرونيخافونهاظفواإذالدنيا؟فهو،مرتمغيرلهاستعارواالذيالآخرالمعنىوأما

)التشخيصر(،قبيلمنهيفيهالهماستعارالببضعلناوقعتوقدمنها،الناست!

الشعريةالصورةأركانألهتهموىمن"يعدوهوالاسمعارة،منوالتشخيعضرد!

ناطقا،حيا"الجمادبالاستعارةترىفإنك:فقالالقاهرعبدإليهأشاروقدوأعمديها")2(،

منهيالتياللطيفةالمعاننأرئكشئتان...مبينةالخرس!والأجسامفصيخا،والأعجم

الجسمانيةالأوصا!لالقتشئتوإن،العيودطرأتهاحتىج!متقدكأنها،العقلخبايا

.(3)"النهنونإلاتناالالاروحانيةتعودحتى

قوله؟فيتركهامنإلاتتركلاالتيبالمرأةللدنياعثمانتشخيم!الضربهذامن

المتغيرةالغادرةبالمرأةلهاوتشخيعالحسين؟(4)"اهكرتمنإلاتاركهغيرأفها"واعلموا

.(5)"وتنكرتتغثزتقدالدنيا"إدن:قولهفيللفضلالمتنكرة

.1/284والملوكالرسلتاريخ(1)

دار،34صبكار،حسينيوسفللدكتوروالشر،النقدفيقضايا:كتابمنالتشخيصفصلانظر:(2)
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بنعبادةكقولإتاها،محبينإليها،منتسبينبها،مغترينأبناغقولملهاوجعل

أبووزاد،("إ1القيامةيومبنوهايتبعهاأأكلفإنالدنيا!أبناءمنتكونوا"و!:الضامت

وإخوانها؟")2(.الدنيا4أبنا"أين:قولهفيإخوةالأبناءمعلهافجعلبكر

مستنقصين،الدنياالحياةهذهفيزاهدينقفآلتةغتفؤأالكراالصحابةأولئكعاشلقد

.الآخرةفيربهسمورحمة،العظيمالأجزآملينانقضاءها،ينتظرونإياها،

بنشذادإلىفيهنسبتوقد،5/324سعدبنلاالكبير،والطبقات،274عللأزدي،،الشامفتوح(1)

.أوس
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زالفزشلالفجا141

وهو،التشبيهعلاقتهكانتإذاالمجازفيالصورةهيإنمامضىفيماالصورةإن

المرشل-المجاروهو،الثشبيهعلاقةغليأخرىعلاقالتلهكانتإنأماحينئد،الاستعارة

يكوذمامنهفإن-المذكورةالمئةمنمواضعخمسةفي،الصحابةنثرقيقليلآإلايودلموهو

حين-المرسلالمجازقيللتفريقيأبهلماحذاولعلم،الصورةفييدخللاماومنه،صورة

قدإنهبلفيها،منهيدخللاوماالصورةفيمنهيدخلما:هذيهنبين-الصورةدراسة

لاستعارةواكالتشبيهكأنه،تنبيمغيرمنالصورةلدراسةالمعدة()البيانأبوابضمنيدخل

الخالهمصة.الميانيةالصورمنهوأ!نإبعلاقاتهكقهالمرسلالمجازوكأنبإطلاوا،

صور"أنرأواحينبعفالبلاغيينعندقديمابالفرقالإحساسبوادرظهرتوقد

منوالجماليةالبلاغيةالناحيةفيأقل،التشبيهغيرعلىمعتمذافيهالنقليكونالذيالمجاز

فطربتوا.(1)"دونهالبديحفيداخلةلأنها؟والمقابلةوالجناسالطباقمنبل،لاستعارةا

كالرمخشري،والمجاز،الحقيقةبينالنوعهذااستعمالاتبعضصرففيبعضهمأقوال

.(2)لبعفالأمثلةشرحهمفيوالآمدي

عجديحاوللمالتيهذهالملابسةعلاقة"تحديدالبلاغيينمنالمتأخرونحاولوقد

فيهاحقيقمإلىتصللمجملتهافيمحاولاتهمولكن،معينةعلاقاتفييحددهاأنالقاهر

ثمانييذكرفالخطيب،ناقصةكلهاكانتوإنماعندها،تقفأنيصحالصلابةمنقدر

ابنويرىله!ئما،أوعلاقةعشرةأربعالغزالىحامدابيعنيذكرالأثيروابن،علاقات

غيزوالزركشيماالسجوطيئويذكر.مصيبوهو،بعفيىفيبعضهايدخلأكثرهاأنالأثير

وهبة،مكتبة،434م،موسىابومحهدمححدل!دكتور،البيانلمسائلتحليليةدراسةالهبياني:التصوير!1)

هـ.0041لم2ط،هرةالقا

.743ع،موسىأبومحمدمحمدللدكتور،البيانيالتصوير:فينظرهاا(2)
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.(1)"علاقةثلاثينعلىتزيدبعضهمعندأنهاإلىالسبكيالدين4بهاويشير،وذاكهذا

نأمن"أشملوالقرينةالمعنىبينالملابسةهذهأنإلىراجعبينهمالاختلافوهذا

معئنةلا)2(.جزئبةع!لاقاتفيتتحدد

البلاغةأبوابعلىجديليمنتصنينيثم،ت!فكيكإعادةإلىيحتاجمماالمرسلفالمجاز

.()العلاقاتمسوغهو،ضعينيبمسونجالمجازأبوابإلىيسبىبكليضمأنلا،العربية

الصورة!فيمنهلدض!ما

ألتة!صتهة:زبكرأبيقولفي"ظله"وضحا:جملةالصورةفيالمرسلالمجعازمنيدخلفمما

الإنسانهنابالظليريد،(3)"...حسابئفأشداللهحاشته؟طفهوضحا...نفشهوختمتأذ!ف"

يأةظفهضحاومعنى.المسمبيةفالعلاقة،مسئبههووالإنساذ،عنههمستبالنهلفإن،نفشه

الصورةمنهوبل،الصورةمنشلئلافهذا؟(4)ا!مسصارإذاالنهلضحايقاذ:.مات

به.ولمجممقيعيمثسهصادفاإلقا*الإنساننفسفيالمعنىتلقيالتي،الجيدة

الصورة(!سمنهلدخللا)ما

الرومملكيتهددمعاويةفكقولالصورةفيالمرسلالمجازمنيدخللاماأما

اذاالاالصورةفييدنيلافهذا؟(5)املإليكمقذمته"ولأكونن:عينمعفيهيجتمعبجيشيى

أسمفيالأمرمنهذألمثلليسبلفلا،البيانيةالصو!أما،الحقيفيةالصورةفيعددناه

لأصلاالكلمةمنالكلامجهةانصرافأي،فحسباللغوي)الثجؤز(معنىإلا)المجاز!

.()الصورةبموضوعلهعلاقةلالغويمبحثوهذامحقها،حفتأخرىكلمؤإلى

.43صه،قيالبياالتصوير(1)

.38عه!نيالبيالتصويرا(2)

.4أ-2/13والتبيينالبيان(3)

ضحا.:الربلسان(4)

عليوهوقائدهوأبقى،الجبشحذف،جيشهمقذمة:يعنيوهو،2/535للخالابي،الحديثغريب(5)

الجزئتة.هنافالعلاتة،الجيشمنجزدوهو!تنمة،



.(1)"راحلثهمناخإلارجليلومن"فلاالخطا!ب:بنعمرقولأيضاهذاومن

ذلكارحم"اللهمالزبير:بناللهعبدلولدهاتدعووهيبكرأبيبنتأسماءوقولم

علىخطابإنههنا؟الصورةفأينالهواجر")2(؟تلكفيوالظمأ،والنحيبالسمجود

صورةثمةليسفإنهالمجاز)3(؟مذهبفيلاالصورةمذهبفيالحقيفةأعنن،الحقيقة

لمماوهذا-تأتيسوفوهذه-سبقكماذهنيةحقيقيةصورةتكونأنإلاهنا.متخئلة

نإيقولواأنيريدوالمإنهم،البيانيةالأبوابفيالمجازأدخلواحهمينالبلاغةأهليرده

لم4شيالمجازإنيقولواانأرادوابلبنوعيها،والاستعاررصورله!كالتشبيهكلهالمجاز

اخر.معتىإلىتجاوزهابل،لفظهحقيقةعلىيقع

ينيخالذيهوفالإنسان،نفشه:راحلتهمئاخ؟بقولهأرادأنهوالمجار،4/271للطبراني،الأوسطالمعجم(1)

مسببهاعنسبئاتكونف!نهامصدرابوصفهاالإناحةإلىنظرنافإذاشاء،والمحالالأماكنايفيراحلته

المحلية،تكونين!يحفالعلاقة؟مكانالهمستمالجملةفيبوصفهاالبهانظرناإداأما.المسببئةذالعلاقة،الإنسان

العلاقةهذهفيوانظر:فيه،الأنسانلجلالذي"المحل"منماخوذة،البلاغةأربابعليهايطلقكما

.3/87الايضاحبغية:المجازوعلاقات

المشببة.فالعلاقةلها،المسحبوالظمأ،والنحيبالسجودصاخمتتريد:،28/235دمشقئاريخ(2)

الحقيقية+الصورةعلىالكلاممنق!يئاسبأنيماانظر:(3)



يئلملجثا!"ا

والتشبيهالمجازعلىتبنيبل،الحقيقةعلىتبنىلاصؤرهيإنماالضؤرمنمزماإن

فهيأيضا،التخثلوعلىالحقيقةعلىنحملهاأنيصخؤشكا،صورةوثمة.والتخئل

الكناية.هيتلك،والحقيقيةالبيانية:الصورتينبينواقعةصورة

.(1)"دئ!يحمعناهإرادةجوازمعمعناهلازأبهأريد"لفنماوالكنايس:

عنممتازة،الحقيقيةوالمهمورالمجازيةالصوربينوسالاالكنايةتقفالحذوبهذا

صاحبأنذلك؟الإقناعهي،خطيرةبلاغيةسمةصورتهاطياتفيباكئشافهاالنوعين

نفسه-إلىرجع-إذايعلمعاقل"وكلدليلها")2(؟ومعهالاإبالدعوىيأتيكلا"الكناية

الدعوىفيوأبلغاكدوجودها؟فيشاهدهوبماوإيجاتجهادليلها،بإثباتالصفةإثباتأن

ودليتهاالصفةشاهذتذعيلاانكوذلكغفلآ،سادخاهكذافتثبتهاإليهاتجيءانمن

.(3)"والغلطالتجوزبالمخيريظنولا،فيهيشلئلاوبحيث،معروفظاهروالأمرإلا

ولذهيوصيمعاويةكقو!،فيهصنعةلامعتادهومامنهاالصحابةنثرفيوالكناية

قدمهامعنىوليس.(5)العربعندمعروفةقديمةكنايةفهذه،(4)"إزازك"وشمريزيد:

لاولكنهاموأضعها،فيحسنةجيدةهيبلكلالها،نأبةولابهائستخفأنواعتياليها

كلاممنبأمثالهاتذكرهمابمقدارإلاالصورةموضوعفييبحثمنعندجديذاتحدث

صاحبها.إلى-هذه-والحالمب!نتفيهاأ!الةفلا،العرب

.2/051الإيضاحبغية(1)

،!7/2141ط،ن!غوالثوريعللنشرالفرقاندار،2/65عباسحسىفضلللدكتوروافنانها،فنونهاالبلاغة(2)

.143عسالإعجاز،دلائل(31

،6/92الكببرالطبفات(4)

.م0961الثعبدالثسمر"،:مادة"عمربنمحموداللهجار!للزمخ!ثري!البلاغةاساسانظر:(5)



عنيحكيالوليدبنخالدقولطالمستعملةالكناياتمنالنوعهذاأمثلةومن

حشنةكنايةفهو.(؟)"الحديبيةيومبالراحقريش"ودافعتهعلىلتةغقجهؤلمكلأ!:الفهرسول

الرسولمحاولةوعنلهتلهم،منعليهمهوالإصراروالصدالمنععنبليغةصورةترسم

سبيلآ.أمرهإلىيجدأنلعله،أمرهفيقدفاللمفيىالحثيثة!ثتمالتةغقجهؤلتئ!

عضتهشأنفيز!شكتةحزامبنحكيمفكقول،الصنعةأثرفيهنأخرىكنايالتأما

:فقال؟خديجةأوالثهرسول:أسنكانأيهما:شئلوقد،عنهاالله!ضيالمؤمنينالمخديجة

يولدأنلهتبلالصلاةعمتيعلىحومتلقد؟سنةعشرةبخمع!قمنهاسنخديجة"كانت

!(2)"صتلىدثةغل!هؤش!اللهرسول

يستخىعمايةوالكنا،والحياةلأدلتواالتخلعولمعافطتحملبليغةبديعةكنايةفهذه

الصلاةتكنولم،بالصلاةذلكعنفكنى،حاضت:يقولأنأرادقدفهو،فيهالقولمن

عليهالحرمتوقتهاالصلاةفرضتقدولو!جاءقدالإسلامكانولابعد،فرضتقد

،(3)الإسلامأهلبهتكلمبمايتكلمأنأحمت-الراويقال-كماخكيماولكن،تلكحاقا

وإلىإليهأقربهوبقو!إلاالساللإشغاليودولمبعد،إلاتفرضلمالصلاةأنوتناسى

صورةهدافيأنشكولا.الإجابةمنطويليإلىيرأهأنمن؟ن!لامعرفةمنمبتغاه

فيه.بزغالذيو!تتهقبلوقتيفينجمهبزغقدكانلوللإسلاممتخيلة

أعهمحائها،أرادهالهذاماولكن،حفاتقعأنبصحضؤزاتحملوهي،الكنايةتلك

عليه.تدذاو،تؤأيهاوتوحيهوما،المخزىمنالصورتلكوراءماأرداواإنما

.5/26الكبيرا!بقاتا(1)

.1/16"الكبيرالطبقات(2)

نشأته،:الكنائيالأسلوب:الكناياتمنالنوعهذامثلبلاغةفي!انظر:،1/61"الكبيرالطبقاتانظر:(3)

هـ.ا3؟8/طا،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكثبة،92م،شيخونالسيدلمحمود،بلاغته،تطوره
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الضؤرالحقيقيش(17

تشبيةولافيهااستعارةلاحقيقتها،علىتكونأنأصحابهاأرادهاأخرىصوراأما

لاالذيالجامد،الجافتالفوتوغرافبالتصويرإلىمنهاأقربالرسمإلىفإنها؟كنايةولا

الذيكالرشامهوا!بإالصورمنالنوعهذافيالمصوزإنبل،صورتهفيللتصزفمجال

إلاالواقعمنيرىفلأ،رويشهعليهتطغىالذيأوبعينها،4أشياالمشهدمنعليهتسيطر

لمحش.عمابالريشةلابالألفاظيعبرفنالن،ناقللافنانإنهبعينها؟أشياء

وأالألفانمتكونأن"!رورةالصورةفيتلتزملاالحديثةالأدبيةالمذاهبإن

!قيقةذلكمعوتكون،الاستعمالحقيفثةالعباراتتكونفقدبممجازئةالعبارات

كل"أنإلىبعفالباحثينذهبلقدبل.(1)"يخضبخيالعلىدالةالتهصويو،

منالنوعوهذااستعارفي")2(.مدىلاكتسابقابل-صيغتهتكنمهما-ملفوظ

الملأحظاتمنالعديدخمعأي،والتركيبالملاحظةعلىفدرله!دائ!ا"ترلهدهالصولىة

.(3)املمتكاملةفنيةصورةفيتركيبهاثم،الحياةفىالجؤئئة

مثلماينقلهابلهي،كماينقلهالا،الحقيقةيصورإذالأدبفيالفنيالتصويرإن

إعجابئ،أئارلأنهالصورةأجزاءمنجزأعلىيفتصرفقد،وكيانهالأديببمشاعرتختلط

لأنهمنهاأجزاءينتقيوقد،أذهلهأوفحأهالذيهولأنهغيرهعلىجرءأي!ضخموقد

.مرادهعلىدلالةأغنىغيرهادونيراها

الجاهليالععريردالهذليينشعرايضاوانظر:ما432صهلأل،غنيميللدكتور،الحديثالأديالنقل(1)

هـ.9138القاهرةوالنشر،للطباعةالعريىالكتابدار،273ص،زكيل!كأحمدللدكنور،لإسلاميوا

،الآدابكلية،657ص،العجيميالناصرمحمدللدكتور،الغربيةالنقدومدارسالحديثالعربيالنقد(2)

.م1/1998طسوسة

.م9611القاهرة،الربيةالدراساتمعهدمطبوعاث،9،صمندور،محمدللدكتور،وفنونهالأدب(3)
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المؤمنين،أمير"يالعمر:البحريصؤرالعاصبنعمروقولمالتضخيمأمثلةفمن

،العقو!أزاغتحزكوإن،القلوبخرقزلنإنصغير،خفقيركبه،عظيمخفقالبحرإلن

.(والماء")41السماإلاليس؟كثرةوالشلئ،لهلةاليقينفيهيزداد

تجفهولم،نمسهفيالأوصافمنمنهانطبعبمافصورهالبحرإلىعمرونظركذا

وإنل!شأنه؟معنهيممزتاب،خائؤهيعوضفبلملأح،وص!اوجغرافبوص!

فثمة،نفسهفيكر!حتيالذيالصورةفيالظللهيوصفهفيعمروأحدثهاالتيالتقابلات

الالفيك،اتهوذالعهمظيمالبحرهذافيركبيخاطرأويتجهمراضئيلضعيفصغيرخلق

اليقينيذهبفهو،أضطرامهالعقولحثزتحركأو،سكونهالقلوبهاذسكنإنالذي

تؤش!التيالنهائيةاللقطةبهذهصورتهعمرويختمثم،وينميهالشلئويجيهمب،وينكصه

الطريقإنه،ولاقفزبمئجىولامفر،فلاوالماء"السماءإلاليس"ةلأملاوتقتل،القلب

الحازمة.والنهايمالواحد،اللونذوالواحد

للتعبيرتجلحعالتيلأدبيةاالصورةخواع!تسثدعيالتيهيالصادقةالعاطفةإن

"مقياسقوإن،الأساسمنللعاطفةصورةهيإنمالأدبيةاالصورةإن:فلنقلأو،(2)اهنع

.(3)"،..وليقةبأمانهوالعاطفةالفكرةنقلعلىقدرضهاهوالأدبيةالصورة

فيبصور؟والماء"السماءإلا"ليسعمرو:قولعنيعبرأنرسالمشاءوإن

عمروبقخمابالغاإخالهوماالؤسم!أمكنهعمروبمكعاطفةعاطفموقععلىمزشحه

.()الضورةمن

.4/582والملوكالرسلناريخ(1)

.ما؟81/49ط،القاهرة،المعريةالنهضة،كتبة،422"؟24ع،الشايبلأحمد،الأدبيالنفدأصولانظر:بم2)

.820-492ص،الأديىالنفدأصول(2)



خياله،ريشةفيهارقصتملونةصورةولكنهاعمرو،صورمنأخرىصورةوثمة

إلىكتابهخاتمةإنهابألوانها؟مزدانةغنيةساطعة،الجميلالفنقالعمنواحدةفأبدعتها

زرقاء،بمةهيإذغبراء،برئةهي"فبينا:يقولحيثمصروصففيالخطاببنعمر

سوداء؟حقةهيإذبيضاء،درله!هيإذرقشاء،ديباجةهيإذخضراء،شئدسئةهيإذ

.(لما)1لقينالخاأحسناللهفتبارك

محدداكانولكتهغمرو،صورةفيوخاطفاسريغاالألوانبينالتنفلكانلقد

وحرارتها،وزهائهاألوانهازدهاءفيكبيرتأئيرالعملهذاقيللضوءوكانمرئتا،ضخاوا

الشمس.نورتحتألنمانمهيرسمعمروكانفكأنما

تفصيلفيوكذا،(2)الحقيقيةالصورةعلىآخرقثلللقادس!يةسعدوضففيولنا

لفروستةمالكبنأنسوتمثيلالمتنؤعة)3(،القتالمشاهدمنتبثهوماالضربلألوانعلي

أهلفانطلق،بالمدي!نةفزعكانلقد":البطوليةالصورةبهذهوشجاعتهعتمالتةغقيهؤلم!النبي

طلحة،لأبيعزيفرسبىعلىعحتمالتةظجهؤشث!الثهرسوذتلقواقدهمفإذا،الصوتنحوالمدينة

يا:يقولفجعل:قال،الصوتإلىسبقهمكانوقد:قال،السيفوعليه،3رسعليهما

.(لما)4مرتينئراعوا،لم،ئراعوالمالناسأبها

قدرمعركةمنالآيبأووالفوز،بالنهقرقومهعليالفادمالفارسصورةتلك

يعنيهلاعزيقزسيىعلى،والأمانوالراحةبالمشرىإليهميعودهووهاالنصر،فيهاله

عليهوقعتماأولطهوبل،الكربوقوعوقتباتهإسراجهيشقليكنلمإذ،إسراجه

.05"ص،الفهحميدلمحمد،السياسيةالوثائقمجموعة(1)

.2/924والملوكالرسلئاريخانظر:(2)

دزاقيطعنندونموقهمهمعنيزولوالنهؤلاء"ان:قولهوذلك،5/45والملوكالرسلتاريخانظر.(3)

تصاعوحتىوالأك!،المعاصممنهوتسقط،بالعظامويطيح،الهاممنهيفلقوضرب،الئشممنهميخرج

."أالأجر؟وطلأبالصرأهلن!يأ.والأذقانالصدورعلىحواج!هموتنتشزالحديد،بعمدجبافهم

.3/181والملوكالرسلناريخ!4)



درلحمنمعهما،السيفسوىمعهليس،لصاحبهابهقيزفامتطاه،اقؤلطوقتعيناه

وقيالصورةغناءفيليزيدطلحةأبيصاحبهإلىالفزسنسمبةوإن،لأمةولاسلاحولا

الثتائدنفسفيا"لماسةوغليالخالاستجابةسرعةإلىوإلمالح،الصدقفيإمعانفهومعناهابم

ض!أدتةغقهؤش!.محمملبطلا

خلالهمننستطيع،الأدبفيالتصويرأبوابمنواسعبا!الحقيقيةالصورةإن

إطلاغناالبيانتةالصورةتمستطيغلاربما؟الفنزوايامنمهمةأخرىزواياعلىالاطلاخ

عليها.

ائصؤرة(المشغشضد)الألفا

بعفالألفاظهغ!ث!تماهو،إليهنشيرأنينبغياخرالتصويرمنلوتاثمةإنألا

"بحيث،المعانيظلالمنتبثهوماواتجرس،الأصواتمنفيهالما،الصورةمنالمفردة

عنه،التعبيريقثرعماتعبررحيية،نفسبةبأجوا؟وقرائيهاموقعهافياللفظةتوحي

علىمئبنيةتكونماغالتاالألفانموهذه.(1)"النفيالوضعيأصلهافيتفيدلاماوتفيد

الذهن.إلىالصورتستديىأو،الخيالتستثيريخرابأصواتيمنمؤلفةأوالسكرار،

ربفتتختخناقد"فإنا:الشيبانيحارثةبنالمثنىقولمنمثلا"تتختخنا"كلمةفإن

*ص.1،(2)" سعهمناستشعرداهالأمر،فيوالسهولةوالاطمئنانةع!للصورةفيهاءن.رس

بالفتح.الفرحوقتالطبولقوغالمشبههمةالباءوقلقلةالحاء،وسماحة،الكلمة

"الألفاظ:بفولهاخ!باحثويمثرحها،397-396ع،هلالغنيميللدكتور،الحديثالأديالنقد(1)

دالميستدعيأن:أخرىوبعباولالحرنن،معناهاإلىإضافيةلمعالأتلقيهاخلالالكلمةاستدعاء:الموحية

الخطا!فيالشعريةالصورةوالأربزلما،،والدندنةالخرير،:كألفاظ،معينسياقفيمدلوليمنأكثزو"احد

تدرسلم"انهعلى.ام99"بيروتالعريى،الثقافيالمركز،184صالولم!،لمحمد،والنهقديالبلاغي

،الغربفيالنقا!الدراسةبهذهيعنىحينكلبها،يعتذمنهجيةدراسةالعربيةفيالكلماتخصائمهذه

.438!،هلالغنييللدكتور،الحديثالأدبيالنقد،"عظيماثروشعرائهمكتابههمنتاجفيولها

.544!لا/والملوكالرسلتاري!(2)
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برجل:ويقارنهرجلا،يصفعتاكلابنقولمن"المخضخض"كلمةفي!اذ

وضاديها،خاءيهافيوالخواءللضيقصورةالخضخفالخضر")1(،كالضيقيكن"ولم

اللفظةفيطوليعلىالخصوعس؟علىالخاءصودتيوحيهاوالتقرز")2(و"للاشمئزاز

إنهحيثمن؟4شيورائهمنيرتجىلاالذيوالينهم،ينفعلاالذيالطولكأنه،وعنهم

شقة.ولالهنيهغناءلا

يبقلمإذا"حتى:الفتنةفيةئكم!ةتلأزمسعوبأببقولمن""ليخيرجةفييقالذلكومثل

والزجرجة:؟(3)"لأخرىاعلىغذأالطائفتينإحدىظهرتوهؤلاءهؤلاءمنليخيرجةلاإ

يغنونلاأنهمفيالأتباعمنالرذالبهاشمه.خاثرةكدريهالحوضوبقية،الحوفسفيالماءبقئة

فاكل،بفعلشديذاضهزاالحواهترفكأنما،(1)الشاربعنهيتغنيلاكماثسيئاالمتبوععن

الضعيف.الخائرالمرققكأنهبعد،ويهيميترجرجيزذ!لما؟قليلإلافيهيبقفلم

لهمكانالذين"أينبكر:أبيقولمن"تضعضع"كلمةفيذلكمننحؤاوقل

رميتما")5(.وصارواالدهر،بهمتضغضغقد؟الحروبمواطنفيوالغقبةالقتالذكر

اتضعت)6(.:أركانهوتضغضعت،الأرضحتىالهدلم:والضغضعة

لذياكالهادم،عليهوالمثابرةوالإصرار،ذلكفيوالتدرجوالذلةالانكساليمعنىوفيه

عنه.ويزولجمهلكه،لهيتعلقبمنالدهريفعلوكذا.لأرضلايسوتهحتىيتركهلابناغيهد!

اتجئتينالعظيمهو:وتبلالشقن،تتخضخفمنخضخفق:ورجل،5/337والملوكالرسلتاريخ!ا)

خضض".:العرب"لسمان

.م9891دمشق،العربالكتاباتحادمنشورات،417عس،عباسلحسن،العربيةخصائعالحروف(2)

.4/363الكبيرالطبقاث(3)

رجج.:العربلسان(4)

.3/522والملوكالرسلتاري!(ه)

ضع.:العربلسان(6)
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"إا(؟والنمجاجة،الغلظةمعانيمن"كثيرقيالعرباستعملهوقدمرارب!،العينصوتوفي

به.تعلقهممنأجترحوهلماويعنفهم،عليهميقسسوبهم،يتهدموهوالدهرفكأن

وتعزجها،وانبساطهابأصواثهاواحدي!،لفظةمنحتناهامتكاثفةصوري!إذنلهنتلك

المتهدمالبناءمشهدتصويرفيالرسممفعولقغلاوتكززهماالضادمعالعيناجتماعفكأن

يكن.لمكأنيذزهحتىفشيئا،شيتاالذهربمعولهعليهيهويالذي

لثحكاتكمفأنهوا،عنهالدعاءدفغألزمنيقدالله"وإن:عمرقولمن""متغتعوكلمة

تقبلأن:والتغتعة.(2)"عتغتمغيرالحقلهنأخذيبفغناهامنفإلىيستطعلمفمنإلينا؟

.(3)كلذفيعليهوتعنف،بهوتدبربالرجل

لاالذي،الصلبالقوكببالرجلشمهه،فيهلبسلاواضحعمرعندالحقأنأي

موحيةواحدةلفظةإنهاصلد.كهابعزيزفهوأحد،وتجئهليهتعنيفهتفةهرهعلىيقدر

كاملة.مركبلمبصور؟

فتفشغئطيلواولاتكثروا"ولا:أ!تكتةدتةعمرقولنحوفمنالغريبةالأصواتافا

الصعوبةعلىداثهب!فا،معرولهةصور؟إلىبنايذهبالفشغن!فالأمور")4(،بكم

.(5)والألموألائساع

.212ص،عباسلحسن،العربيةالحروتخصائص(1)

ذلكفيعليهوتعئفبه،وئدبربالرجلتقبلأنوالتغتغة:،لم3/85للطبري،والملوكالرسلتاريخ(2)

كاملة،مركبةبصور؟توحيلفظةوهي،"تع:العربلالسان

تع.:الربلسان(3)

.4/231والملوكالرسلتاريخ(1)

*"فشغ:العربلسان:"انظروائمشارهال!ثيءاتسا4:والائعشاغالفشغ(5)
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لمبماتوحيوكانت،(1)نابضةفطرئةصوزاالقديمةالعهودفيالألفاظكانتلقد

العصورفي"وبخاضة،الإنسانفقذجث؟المتأخرةالأزمنةفيالأدبألفاظتوحيهتعد

تجريليالتجريد")2(،طريقعناللغويةللالفاظالفطرئةالإشعاعاتهذهقوة،الحديثة

.(3)الصورةمنالألفاظ

الأبجدية،بالحروفالكتابةإلىالهيروغليفيةالكتابةمنالربيةاللغةفيانتقلقد"المجا!انالعقاديذكر(1)

المجردةالمعافطلنايصورالعردبالمجاز)ن:نقولحيننريدهالذيالمعنىلتفريبالصالحالمثالهووهذا

اختراعقبلالأولىالكتابةعهودفيالقديمالكاتبكان.والأشكالالأشباهتصويروراءمن--مباشرة

عليهويبدوقدميهعلىيصثيانسانصورةالورقأوالصخرعلفيرسم،"يصثييكتبألىيريد،الأبحدية

وششخدم،الصورةمنيؤخذصوتيمقطعالىالصو!ةفانتقلتالكتابةتطورتثم،مشيتهفييتحركأنه

حروفمنهتجتمعواحدحرقيإلىالصوتيالمقطعمنانثقلتثم،تشبههالتيالأصواتعلىالدلالةفي

،38-37صالعقاد،محمودلعباس،الشاعرةاللغة"الأخيرةمرحلتهافيالكتهابةهيوهذه،الأبجدية

تخثلهكانالانتقالهذاأطوارفيالإنسانأنشكولاهـ،ا435الرياض،العربيةالمجلةكتابمنشورات

الزمن.قدمكلماالصورةإلىوأتربأقوىللكلمة

.34ه-234ع،هلالغنيميللدكتور،الحديثالأدبيالنفد(2)

.614ع،الصحابةاشعارفيالنبويةالمراثيانظر:(3)
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الخاممسائفصل

والضناغسالتجويذ

-حص-

والمقابلة،الطباقفي:مواضعأربعةفيالنثرفيالصحابةصناعةآثارظهرت

منها:كلتمفصيلوهذأ.النغميئوالتعادل،والسجع،والجناس

والففانجفضالطباق(11

يؤتىأن:والمقابقة.الجملةفيمتفابلننمعنيننأي،ني)اضتمبينالجمع:الطباق

،!1)الترتيبعلىئقابلهابماثم،متوافقةمعالنماأومتوافقئنبمعنيئن

علاماتمنواضحةوعلامة،الصحابةنئرلمهمماتمنظاهرةسمةالفنوهذا

يجيشعماالتعبيرفيعؤلوأوعليهاارتكنوا،إليهاالتيالأصولمنوأصل،كلامهم

بنظرينالأمورإلىينظرونيزالوالمأنهمذيوعهوسبب.بأفكارهميجولأو،بصدورهم

نار.وثمةجنةوثمة،آخرةوثمةدنياوثمة،باطلوثمةحقفثقة:ثابتئن

،(2)كشغيرمنإسلاميمرجعالنئريالصحابةأدبفيالتقابلانتشارمرجعإن

ما4،ضلالوإماهدأية،ف!مالهما،ثالثلاطريقينالحياةفذهفيالإسلاملهمشقفقد

مازجفلما،مؤمنينصارواكذاأوآمنوأ،كذاعفى،وإمابصيرةوإماكفر،وإقاإيمان

الشمس.ضوءيرؤنكأنماالأمورحقاثقرأواقلوتجهمالإيماذ

.12-4/11الإيضاحبغية(1)

،369ع،الصحابةاشعارفيالنبويةالمراثي:فيأيضاالصحابةشعرقيالئقابلانتشارعلىأنموذتجاانظر:(2)
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(قابط!لا)

وقد":غليوانبنلعتبةالخطاببنعمرقولممثلآبالإسلأمالعرةمعنىفيالطباقفمن

فهذاذ،(1)"الضعفبعدبهوقويتا،الذلةبعدبهفعززتضلىلتةسكقيهؤشلؤ،اللهرسولصحبمت

بنعليقولمالمئتهوأماتهوما،الحيئهوأحياهماوأذ،القرآنإلىالمآلمعنىفيومنه.طباقان

القلوبحقائقفيومنه.(2)"القرآنأماتما"وأختتا:الخكمينعنواحدطباقيفيطالبأبي

.13)"العلانيةومنهاالشز،منها:إنشاءالفهينشئهاحقائق"وللقلوبعهر:قولم

ألتة!شكتة:زالصديقيبكرابيكقول،واحدةكلمهفيالمتناقضاتخمعقيالصحابةيطيلوقد

إليناوحئبتضلألا،وكنافهديتحا...رسولاإلينابعثتثمشيتا،نلئولمخلفتناإنك"اللهم

.(4)"افاعع!كناوقؤيتناشتاتا،أوكناوجمعتشاكقارا،وكناالإي!ان

شاءمنلنخرجبناجاء"والله:متواليةطباقالخفيةهنع!ةتدأقعامربنليئعيوكقول

عدلإلىالأديانجؤرومنشعتها،إلىالدنياضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمن

.(5)"لإسلاما

فنيةجيلايوردونهوهملهيحتالونقدفإئهمالمقابلةمننثرهمفيأقلالطباقأنومع

"الصاحبالعصر:ذلكقبلقطمثفهئضتعألعلهالذيطباقهفيذزأبيىكصنيع،مبتكرة

ال!اكت،منخيرالخيروئملي.السوءصاحبمنخيروالؤخدة،الؤخدةمن%!يرالصالح

.(6)"ءوسلاظنمنخيروالخاتم،الخاتممنخيدوالأمانةالشز.ئمليمنخيرتكا!لاو

.3/935والملوكالرسلتاريخ(1)

.5/77والملوكالرسلناربخ(2)

.3/484والملوكالرسلتاريخ(3)

،1/199العربخطبجمهرة(4)

.25آ/3والملوكالرسلتاريخ(5)

.35ه؟8رقمشيبةأبيلابن،المصنف!6)
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بالطباقاعجازهاوترذ،بعفسإلىبحضهاويؤديأوقا،آخرهايلدكلماتفتلك

كقائموأوسالهانقينهاخرها،أوالا،منازلثلالثالجولهذهفيفالمعانيصدورها؟على

الصالحالصاحب:ا!كهلجاءلمحتماالجملترتيع!فأغذناذلكبيانأردناولوبينهما،الميزان

شذ.دونوشرخيردون؟ضوهيب!ينهما،وشكافالوحدةالسوء،مصاحبمنخير

دونوشرخييىدونخيروهوبينهما،وشكاوالسكوتالشر،ئمليمنخيرالخيروئملي

أحذثهكاالطباقخناحيبينالتولئهممافهذا.الظنوسوءالثقةبينضمانوالخاتمشز.

.(1)الطنأغلبفيفيهجذدوهوئما،الفنهذافي--زغتماالصحابة

)المقابذ(

يظهووبهاذكرا،وأوسع،القومنثرفيانتشاراألشدفإنهاالمقابلةاقا،الطباقفيهذا

.الحياةفيطريقتهموتتجلى،مذهبهم

أيىقول،العاقبةمنصاحبهماشيخنيوماوالشر،الخيربينالمقابلاتفمن

فواقاخيرايلئإن،أعمالكممنغ!يرتمفيمازمانكممنأنكرتم"مارتهت!:الدرداء

.(2)"اهافآفاشرايلث!سمانواها،

بينالمقابلاتومن.ةر!حلاوللتوجعوالأخريانوالبشر،للتعخبفالأوليان

منغؤخ!اللهعندالناسافضل"إن:!شك!ةعليقولممعهما،المرءوحالمبوالباطلالحق

ومن.(2)"وزادهإليهخنوإنالباطلمن؟وكرثهنقصهوإنإليها!مببالحقالعملكان

منأطاعه"روإنما:الخطاببنعمرقول،والآخرةوالدنيا!والمعصيةالطاعةبينالمقابلة

.(4)"وبغفالآخرةالدنيابحبعصاهمنوعصاه،الآخرةوححبالدنياببغضأطاعه

وذ):قالاقعنهرويفقد،أ!ننه!دابيطريقةمنكاناسفلهإلىأعلاهمنبالفولالتدفيأسلوبولعل(1)

.93582رقمشيبةأبيلابن،المصنف:انظر،"الدرهمذيمنحساتاأشذالقيامةيومالدر!ن

+2/347للخالابي،الحديثغريب(2)

.5/69والملوكالرسلتاريخ(3)

.84!لا/3والملوكالرسلناليخ(4)
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قددارالدنيا"فإنكرد:بنسليمانقولمالدنيا،هذهفيوالمعروفالمنكربينالمقابلةوهمن

،(منكزا")1كانمامنهاواقبلصروفا،كانمامنهاأدبر

؟(2)"تبقىوالآخروتنفد،الدنيا"فإنعمر:قولمالآخرةوبينبينهاالمقابلةومن

"ففرحتما:الأمانةضتعقدهوإذاالطويلوالحزنالقليلالفرحبينالمقابلةفيوقوله

طويلآلما)3(.وحزنثقليلأ،

شججشينوضحلأن؟الحجةفيالمنطقيالطابعلهأنإقناعهوليرالتقابلبلاغةمنإن

!(4)خاطئةأوضازةإحداهمابأنالحكمر!يي،متجاورتينالمنطقفيمتضادتين

الجمعفيفيطيلونفيها،يفيضونقدأنهمللمقابلةالصحابةبعضإيثارمنبلغلقد

والهدىالحقطرييى:الشاسعالتؤنمنالطريقينبينمايتجلىحتى،المتناقضاتتلكبين

:ةتغ!ةتدأزطالبأبيبنعليقولمذلكفمن.والباطلوالضلالالزيغوطريقوالنور،

استكملفإذا،فالبياازدادالإيمانأردادكلما،القلبفيبيضاءنقطةيبدو"الإيمان

النفاقازدادكلما،القلبفيسوداءنقطةليبدوالنفاقوان.كفهابيفالقلبالإيمان

كفه،القلباسو؟النفاقاستكملفإذاالسواد،ازدأد

منافققلبعنشققتمولو،أبيضلوجدتموهمؤمننقلبعنشققتملواللهوايم

المفابلة.منكلهحديث!فهذا.(5)"دوسألوجدتموه

بينجامعةطويلةجملةفييقولإذالأولىخطبتهفيز!عكةبكرأبوصنعماومنه

وأنالفجور،الحمقأحمقوأن،التقوىالكيسأكيسان"أعلموا:المتناقضاتمنكئيير

.5/555والملوكالرسلناريخ(11

.1/222الربرسائلجمهرة(2)

.3/584والملوكالرسلتاريخ(3)

.821ع،هلاللغنيمي،الحديثالأديالنقد:انظر(4)

.ه"5-5"4ص،المباركلابنالزهد،(5)
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آخذححىالقوقيعندياضعفكموأن،بحقهلهآخذحتىالضعيفعنديأقواكم

زعتطنفأعينهوني،أحسنتفإنبمبتدع،ولستمتبعأناإنماالناسأثها.منهالحق

(1)،،ي.ص
لهموموني.

فناالفنونمنيجدلموكيف،الجصيلةلمآربهالتقابلسخركيفبكرأبيإلىأفرأيت

الفن.هذامنخهميرا-الناسإلىالمآربتلك-ليبفي

.3/671الكبيرالطبقات(1)
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الجثاله!!21

المتأخروناولعوقد.(1)المعنىفيواختلافهماالئطق،فيلفظينتشابهالجعناسق:

بل،وحذهبهمولعينيكونوا!أفهمعلى.(2)كثيرةأنواغامنهوشققواشديذا،ولفابه

اقترفهمامؤونةالصحابةنحفلأنيمكنناولا.(3)كذلكالبديععلمألوانمنبغيره

لاعيبلأا:فقلشئثإنبل،اللفظيةالرخارفهذهمثلعلىتخمقهمأنولا،المتأخرون

وراءها.أخرىلهمغايةلانفسها،فيغايةغدتالتيوالجتل

ثم،تاقهوغيرتامه:الكبيرينبنوعيهالصحابةنثرفيوقعقدالجناسفإنهذاومع

بر

لعلهمبل،المعنىمنمعنىجناشهمكانبلكلا،،المع!ىعلىتحزلمتفننافيهتفننواإنهم

بعد.المتأخرونيحدنهلممافيهأحدثوا

التام()الجناس

أربعةفياللفظانيتفقأذتامايكونحتىالجناسفيالبلاغةارباباشترطوفد

ويختلفا،ذلكفييتفقاأنأيوترتيبها)4(،،وهيئاتها،وأعداليها،الحروفأنواعفي:أشباء

لمأنهإلىالأثميرابنذهبلقدحتى،الصنعةفيالشديدلدخولهعزيزوهذا،المعنىفي

بنعمركتابطزةفيوردماالنادرةأمثلشهفمن.15)واحدةمرةإلاالقرانفييوجد

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرالفهعبد"من:فيهيقولعالذيالعابنعمروإلىالخطاب

.4/69الصعيديالمئعاللعبد،الإيضاحبغيةانظر:(1)

\"2ص،المصريلأصبعاابيلابن،القرآنإعجازوبياذوالنثرالشرصناعةفيالتحبيرثحرير:مثلآانظر(2)

هـ.1283الفاهرة،!رشمحمدحفنيالدكتورتحقيق!011

الفكردار،192-218عالسيد،شفيعللدكنور،وتقييمتأصيل:العربعندالبلاغيالبحثانظر+(3)

"القاهرة،العربي

.1/69الإيضاحبغية:انظر(4)

وليس،2/642السائرالمثل:انظر،(55كأ،الروم(!محاقةقبنبئؤأتاالئخيئونبف!يمض.لاغةتفوأؤتبنتم،:تعالىقوله!(5)

ددذفيإنوآدمهاثلمللأللةئقفث!1بضير!أيذهبسد!رتممهناأيكالم:تتازكؤئغالىاللهئولفيأيضاورددقد،أطلقهكما

،(44"43"الفرد:(أ!هيضتقي!نليليبز
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المعنيأداءمنالكمالغايةفيجناسولفهذا.(1)"عليكسلالم،العاصيابنالعاصيإلى

الإدهاشغايةوقيلقمرو،يبفقهأنعصرأرادبماالإفادةغايةوفي،النفسعنالمعبر

ظاهوها،علىليستالأولى"العامجما"أنفيعلم،الثانيةالعاصيإلىالقارئيصلحين

نإعمرو.هيوراءها،أخرىكلمةبهغلفتنعتماإلاهيوإن،اه*ارومابهاالمراليبل

بضياعيوهمكأو؟فتستفيق،تدريلاحيثمنتفجأكأنالكاملالجناسشأنمن

وقد،الفائدةعنيخدعك"كأنه:الجرجانيالشيخقالكماأو،يديكبينماثلوهوالمعنى

.(2)"ووقاهاالزيادةأحسنوقد،يزذكأكأنه،ويوهمك،أعطاها

لمحزف(ا)لملجناس

تحنتلفماوهوالمحزف،الجناسولالكئمتينبيناللفظيالشتهقيالتاتمبعدتيرليثم

ورخعالترئثعلىالسامعخملفيالتائممنقرلمجبوهو،(3)فحسبالحروفهيئاتلهنيه

بينهما!بالتذأنبعد،الصلةمنبينهمامايستنبطأنعساه،أخرىمرةالكلمتينإلىالبصر

رجلبهفمرطعافاصنعإذاكانر!عابنأنرويماالنوعهذأومثال.الجزسمن

:فقال،يدعوهولمدعاهمسكينإنسمانمردماذا،أخيهبنوأوبنوهودعاهتذعالمهيئةله

.(1)"يشتهيهمنويذغون،يشتهيهلامن"يدغون

المضارع()الضاس

أطلقوأماوحروقا،وهيئةومخرجا،تاصوبعضهمامناللفنهئنقربفيبعدهثم

)كاا،المخرجفيمتقاربانولكنهماحوفالط،فيهيختلفالذيوهو،المضارعالجنهاسقعليه

"أذوبئ:قالممافكانتحدك؟كيفيحتضر:وهوشئلوقدالعاصبنعمروكقول

.3/288الكبيرالطبفات(1)

.8ع،للجرجاني،البلاغةأسرار(2)

.4/71الإيضاحبغيةانظر:(3)

.4/139الكبيرالطبقات(4)

.7،/4الإيضاحبغيةانظر:(51



الصفة،بعضفيمختلفانولكنهماواحدمخرجهماوالثاءالذالفإن،(1)"أثوبولا

يجدكيفيقمئ!فهومعتى،لمتباعدتانإنهمالفنهامتجانستينالكلمتينهاتينأنومع

التشابهبينمجانستهجمالفيفجمع!أالموتحكايةموجغا،لهيجدولامنهتذهبه!فن

المفارقة.أووالتقائل

أنكرتم"ما:ةتكش!ةئلأقالدردا*أبيقولمعهباليومن،المضارعالجناسهذابليغومن

فإن،(2)"اهآفأفالثزايلئوانواها،فواقاخيزايلئإن،أعمالكنممنغيرتمفيمازمانكممن

عنصورتانوهما،للتوخحكلمةو"آفا"،لهوالتعببالخيرفيللتمتيتقالكلمةواقا""

بالجمعالدرداءأبوأرادولكن،متباعدئنمعنيئنعلىدالينأفعاليأسماءجعلوهماضوتئن

فيالسعدوشدة،الصسوتفيام!نيبالقربشدةمنالدهشةإحداثواحد؟جملةفيبينهما

المطابقةومنمنهبلى،فحسبالجناسمنلامستخرجالتعبيرهذاجمالإننعم.المعنى

منالكلمتانهاتالطتبثهماعلىالتنبيهإلىالصحاب!يقصدأنههناالطرافةولكن.كذلك

الشزد.منالنحوهذاعلىمقاجمعهماهوإذاإشاراتي

الكلماتتماثلمنالعصادرالموسيقي"التجاوبإلىراجعالجناسحمالبعضإن

نأويلاحظ.القلوبأوتارويهر،النفسويونق،الأذنفيطولبناقضا،اوكاملأتماثلأ

،حروفعذةعنيصدرأنبدلاالجناسفيهئ"ال؟السجعفيمنهوأشملأوسعهناالتناغم

.(3)"الأصواتمتناستي،الأدواتمختلفتامموسيقيبتخ!بشي؟أشبةفيكون

،18/هالكبيرالطبقات!11

.2/338للخطايي،الحديثغريب(2)

.القاهرة،العربيالفكردار،29م،الجنديلعلي،الجناسفن(3)
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اللاحق(!س)الجنا

الجناسولعندهمفهوذلك،سوىفيماوتقاربتامخرخا،اللافظتانتباعدتإنأما

قعبمأأوقول،(2)"قيضمننتهيضاتوافقواأنلا"إ:الخطاببقعمركقول،(1)اللاحق

،(3)"ثسيم"وسيغ:عئمالتةغقيهؤلمملىالنبيصفةفي

شفع.يخطئهلابتنفيهماالإيقاعأثروان

والخعد(لمالتصحيفجناسفي)القو!

جناسأوالتصحيفبجناسأسمؤهولكنهم-اللاحقمن:أي-نثوهمفيومظ

حكيمقولمالثقط؟حيثمامنالحروفصورةبينالاختلاف!يدخلهالذيوهو،الخط

لم"ومن:طالبأبيبنعليوقول،14)"الجاهليةفيوالئزالتزأعالج"كنت:حزايمابن

استوجب"ومن:الخطاببنعمروقولم،(5)املهؤلاءمنوأجذوأحد،أجمعهوبممعيحفل

البلاء")6(.فيكمفيفشؤأحذائدئرواولا،عليهفغئرواالتغيير

ألخطجناسأوالتصحيفبجناسل!تسميتهمعنىولا،اللاحقفيداخلكفهفهذا

نبتغياومعتى،اه!نمنريدكئاإدنالطفظيةالصناعاتهذهأنذلك،دل!زتلاجهةعلىإلا

الصحابة!عهدالقديمالعهدفيهذا،مكتوبئنلامسموعئنإلايكونانلافإنهما،فائدة

وزشجه.صورتهجهةمنلاوصوئه،إيقاعهجهةمنالجناسفيالبلاغةتكون!انما

وتسميتهبليفا،كان،التصحيفجناسقسموهالذيالجناسفيالمرجؤالإيفا4تحققفإذا

تقرر.!كبالخطلديناعبرةلافإنه،أولىحينئليباللاحق

.4/47لإيضاحابغية:انظر(1)

"3/594والملوكالرسلتاريح(2)

.1/97الكبيرالطبقات(3)

.6/53الكبيرالطبقات(4)

.4/42والمملوكالرسلتاري!(5)

.4/97والملوكالرسلثاري!(6)
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قيالإيهامهذامثلإلىيلجأ-المتأخرةالعصورفيحتى-البليغيجعلالذيوما

التصحيفوهلومجئا؟خطآالتصحيفاليس؟البديعفيالتوشعسبيلعلىولوالخط

لهتلمنالمفتعلالنوعهذأإنفيه؟لصاحبهيذلاالناسخلهتلمنجهلإلاأصلهفي

العريئ)1(.البيانفيراسخمقديمذاكانقنمثالهيتعمدلاالمتأخرينالمننهرين

لهمكانوما،بلاغبةلثمراتياجتناغاحياتاالجناسإلىيجنحونالصحابةكانلقد

انظر،الإغماضليسوالبيان،البيانهووالبيان،!يكالهـناس،علىالقولفيبلحسواان

مرةتلقانيفكانتأمي،راغصتنياسلمت"لما!غخة:وقاصيىابيبنسعدقولنحوإلى

مثلبكتابةعهدلهميكنولم،أئى؟التمويهقبيلمنهذايكونأبالئشر")2(،ومرةبالبشر،

،والصوتاللفظفيوالموازنةالإطرالهتسعدأرادلقد؟يستمعونهكانوابلذاكإذهذا

فيسعدحذدهمااللذينالمعنيئنبينالشديدالفرقإدراكفيعقلهالمستمعيغملحتى

والمشابهة.بالجناسكلمته

...المجئسإليهي!لجأالذيالأخاذالتلاعب"هذاإلىراجعههناالجناسجمالطإن

مكررا،معتىعليكسيعرضأنهيريكهوفبينماالأفكار،واختداع،الأذهانلاختلاب

فيجلومنكيروغهوإذأ؟والسآمةوالانقباضالتطويلغيرمنهتجنيلااد)رمولفطا

السارةالمفاجأةلهذهالدهشةفتأخذك...المغايرةكلسبقهمايغايرمستحدثامعنىعليك

يفجأطريفكلأنريبةولا.حسابكفييقعلممفيذاجديذاعليكأخدتالتي،اللذيذة

.(3)"والقزحبالبشروتستقبله،وتتفتح،لهتتنزى؟تنتظرهكانتماويباين،النفس

انظر؟،التصحيفجناسوضعمناولهوطالبأبيبنعليانفيدعيبعضهميفرطأنغحبومن(1)

.276-2/275للكئاف،داربةافيتببالزا

.122)المدنر:زتتز(غتعقئتم،:ئعالىاللهقولومنهوالئعبيس!،الفطوب:والح!ئر،2/222للخطاي،الحديثغريب(2)

بسر،.:العرب"لسان

.3"-29ع،الجنديلعلي،الحناسفن!3)
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الذيالأدبفيالمطلوبة،الحميدةالعشاعةفنونمنفنتلكالصحابيماصنعةإن

أدلب:أدبئنبينماوشتانالخاطرمأعفوكأنهيخرقيحتى،فيجؤليهعليهصاححهيعكف

صاحته،الصناعةغلبتوأدب،جماتهوأظهزآثازهافأخفى،فيهالصناعةصاحبهاحشن

جماله.عنهوعربهيفظهرت

تلبسيلا،بنية"يا:لابنتههريرةأبيقولمنرويماالحميدةالصناعةتلكمن

أليس،(1)"الحريقعليلثأخشىإنيالحري!ر،يص!بلتولاائفهب،عليلثأخشىإني؟الذهب

بقفةوالمآلالفعلبينالفرققفةعلى-بالجزس-تنبي!قاهوأليسللجناس؟تعمداهذا

منيكونلاالمتعهذهعلىقليلآيصبرقنإن:يقولهريرةأبافكأدط؟الفارقالصوت

وجدبل،الآخرةفي!)اللقبيخفهلمالدنيا،في()الذهبعنقليلآنفشهصبرفمن؟المعذبين

فيهاوجدبل،الآخرةفي()الحريقينفهلمالدنيا،في)الحرير(عنه!فنصبرومندههما؟فيها

الكل!ينصواتأمنصوتينكأنأو،حرفئنوكأن،العملجنسمنالجزاءفكأنحريزا،

الكيم.كثليثهلمجليلالعلهماالمعانيمنأحذثابينهماالمخالفةالصحابطتعمد

شتقاق(الا)جناس

مزة،الجناسفيالبلاغةأصحابأدخله،الجناسفيالصحابةأبذغهاخرفناإن

لمناسبهآخرمنلفنماأخذوهو،مصطلحهمعلىلاشتقاقاجناسمنهو،اخرىبهوألحقوه

الجناس!فياوجبواقدوهم،المعنىت!فاقلاملخقاوجعلوهاخرجوهوإن!ا.(2)المعنىفيبينهما

وفي،ترىكماللأصواتتكرالينو4وهو)الترديد()3(،أسماهمنهمأخرجهوقن.اختلاقه

فيإدخالهمنحينئليبأسفلايحفى؟لاجرشائحدثللأصواتتكرألينو4كلهالجناس

"أعلموأز!تكتة:بكيرأبيقولممثالهفمن.لفظجناس!لامعتىجنهاس!إنهحيثمنالجناس

.2/59أحمدممالرالرهد،(1)

.4/75الإيضاحبغية(21

.2/532رئا!سلاالمثل(3)
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أندرمنوهو-عمرقولومنهالفجورلما)1(،العجزأعجروأن،التقوىالكيسأكيممولأن

كلمتيهفيوالشاهدالكهماف")2(،منيكفيكبما"واكتؤ:المجؤدةالشديدالجناسأمثلة

موسيقياأثرا-الرخيمةالمهموسةالكافاثئكزرمع-بهماثتخليفإنهاثالثتهماأما،وليينالأ

والئصح.الوصئةفيالمرجؤالمعنىلأداءموأئ!ابالغا

صل(الألممح)جناس

الجناسمنالاشتقاقيالنوعهذافيالصحابةأبذغهبماالمقصو(ليسذلك،مع

له--تمييرانسمتهأنيصخماهووأفاضوا،فيهأكثروأمنهاخرفنالهمإنبلسبق،ما

خصائصهممنخاصةغدهعلىيحملناشيوغاكلامهمفيشاعوقد،(الأصللمح)بخناس

النثر)3(.في

فل!،الجيسقبلمنبكتابرسولعليهقليتمالخطاببنعمرأنالجناسهذامن

ذلك،إلىفتفاءلطقر؟ابن:قالمن؟"ابنقال!:،قريب:قال؟اسمكما:لهقالعمررآه

منفرلحوهو،بهوتفاؤلم،الاسملأصللمحعفهذا،(4)اداللهشاءإنقريبط:"نمقروقالط

بعد.فيمافيهيتوشعوالمولكنهم،رؤؤه،شكغيرمنالاشتفاقجناس

بالأخماسعليهمقليوقدالخطاببنعمرقولمبالأسماء-التفاؤل-أعنيكذلكمنه

الكوفة،أهلوفودمنوفودفيخزشة،بنويحمماكغبيد،بنويحمماكلخرمة،بنليصمالث

بهماشمكاللهثم،فيكمالله"بارك:فقالويحمماك،ويحمماكسهمماكلهفانتسمبفن!تهم!

.(5)"الإسلام

.1/02الذرنثر(1)

،3/485والملوكالرسلتاريخ(2)

.2/137الفريهدالعقد:فيبالاسماء""التفاؤلأخبارمنشيئاانظرة(31

.4/231والملوكالرسلتاريخ(4)

،4/941والملوكالرسلتاريخ(5)



النمتنهةشأنفيالعاصبنع!روعنرويمابالضررالتشاؤمفيمنهالنقيضوعلى

فقال،المدينةمن:قالأين؟منفقالوا:،راكبابناهومعهبهمرأنه،ةتلة!كش!أرعثمانالام!

تركمق:قالالخبر؟فما،الرجلحصرعمرو:قال.حصيرة:قالأسمك؟ماععرو:

ةقال؟أينمنفقالوا:،راكببهمفحرقيلاقامكثواثمءصوزا.-عثمانيعني-الرجل

:قالالخبر؟فما،الرجلقيلع!رو:قال.قتال:قال؟اسمكماعمرو:قال+المدينةمن

عمرو:قال.المدينةمن:قالأين؟من:فقالوا،راك!ببهمفمرأياقامكثواثم.الرجلقتل

.(1)برحيكولطعمرو:قال.حربقال؟اسمكما

بهفأتالكتابخذ:قال.مرة:قالاسحك؟ما:الحيرةأهللرسولخالدقالولما"

صلوبا:لرسولوقاليشيبوا.أويشلموا،أو،عيشهمعليهمي!مرأناللهلعلفارسأهل

!(2)"!نفوشهمأزهقاللهم:وقال؟الكتابفخد:قال.هزقيل:قال؟اسهكما

مجموغينخالدخبرفيساقوكأنهبحروفها،الطبر!اعندالروأيةوردتكذا

صنيعمنالنهجعهذهباستقرارعلمثا؟تعقيبغيرومنبينهما،بالإسنادفصليغ!يرمن

فيجانسوا،الأولىأصوالالامحين،أسماعهمعلىالملقاةبالأسماءيتفاءلواأن:الصحابة

والمشاكهة!الاشتقاقبطريق،المعنىمنيبتغونهماوبينبينها

.955-4/585والملوكالرسلتاريخ:انظر(1)

.3/369والملولثالرسلتاريخ(2)

527



الشخع121

فرولحوهوالأخير)1(!حرفه!فيفصاعذاالنثرمنجملتينفاصلتيتوافقالسجع

فيهأكثزوقد.والوزنالمجاورةالحروففيالتوافقوزيادة،جمليبزيادةتزيدوفنوذ

لازمةسمةذوقهمفيا!دغلقدحتىالأسماء،لهوفتقواأنواغا،لهوجعلواالمتأخروذ،

النثر.منينشئونهفيما

يتعمدلاأنالإرسالومعنى،مسجوعغيرمرشلنثرأنهالصحابةنثرفىوالأصل

دالمقلتهمعوهو،نثرهمفيوجو)هقليلمذهبفهو،تعغدهأقا.وقعإنحتىالسجع

فيه.آثارهاعلىوالوقوف!إثباتهاحقيؤتخفىلاصنجةعلى

عفؤالخاطر!)السجع

ذلك،الضئعةذيالسجعبابفيعندهمالخاطرعفؤيأنيالذيالسجعندنيولم

تخففمنفيهمامع-وهذاله،والاحتشا؟،العقلوجمعالقصد،السجعفيالأصلأن

لاماالمنعشوالصدىالجرسمنمثلهفيفإن؟(2)الفنحيزمنيخرجهلا-القصدتة

.اذنتخطئه

الرحلةكفيتكقد"إنيولذه:ينصحمعاويةقوللذاتهالمقصودغيرالنوعهذأمن

له!"سعد:إلىكتابهفيعمروقولملأعداء")2(؟الكوذلفتالأشياء،لكووطأت،والترحال

له.يأثطأنغيرمنصاحبهلسانكلولدسجعفهذا،(1)"كلذغيرتطلبواولامكاتك،

.4/81الإيضاحبغيةائظر:(ا"

،الأسلوبلتحليلمعايير:بعنوانلهمقالةمن""القصديةعنأولح)!ة!األن"ة،ع35عريفاتيركلام:انظر(21

.21-ه421صعئاد،محمدشكريللدكتور،ايأسلوبيالبحثاتجاهات:ضمنمترجمة

.15322والملوكالرسلتاديخ(3)

.14صه،السياسبةالونائقمجموعة(4)
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والحروف(الضمائر)سجع

تنتهيسجعوهو،والحروفالضمائربسعجحنسميهقدسجعالنحوهذاومن

إلىنظيرغيرمن؟شابهماأو،ونونهالجمعياءأو،ونونهالجمعواونحوإلىفاصلته

غيرومنهمئعمدمنهالنولحوهذا.الزياداتالأحوفهذهعنمجردةالكلمةأصل

متعقد.

...يفرونفريمماأكنأسد،بندز"لفهقيس!:بنالأشعثقولمالمتعضدغيرفمن

ينظرأالقومخطيبفإن،(1)"تنظرونالركبعلىجئاةوأنتم،ويقاتلونليمتلوذ!مأفهم

نأذلك؟""تنظرونفيالراءإلىولالما،"يقاتلونفياللامإلىولا،""تفرونفيالراءإلى

لنظرتعمدهلولأنهمتعمذا؟سجغايكنوأالخاطر،عفؤوالنونالواوعلىكانسخغه

قبله.الذيفر!حلاإلى

موسىأبابعثتقد"فإني:البصرةأهلإلىلهكتابفيالخطاببنعمروكقو!

ذمتكم،عنوليدفع،عدوكمبكموليقاتل،قويكممنلضعيفكمليأخذ،عليكمأميزا

يتعمدهلمسجعفهذا،(2)"م!رطلكمولئنقيئ،بينكمليقسمهثمفيئكم،لكموليحطي

.القوممنةع!جلاخطابإليهدعاهبلعمر،

إلىنظبرغيرمنالضمائروهذهالأحرفبهذهالسجعثعمدمنالصحابةمنولكن

محئمالتةغلىؤلمهيم،النبيخطيبقيمسبنثابتقولمثلي،قبلهنالكلمةإليهاتنتهيالتيالحروف

امزه،فيهنقضى،ضخفقهوالأرالسماواتالذيدثه"الحمد:اماقهتميبمبنييفاخروهو

.(3)"فضلهملإلا4دثييلئفلم،عفمهشيءكلوويح!ح

.3/539والملولثالرسلئار!ح(1)

.17/!للطبري،والملوكالرسلئادلخ(2)

،346لم4الكبير)3(الطبقات



الحروفتلكحركاتإلىيلتفعتلمبل،فحسبالهاءقبلالحروفإلىيلتفتلمفهو

وحذه.االاءضميرعلىسجغةيبنيأنهمهوكان.كهـذلكالمتخالفة

إلىينظر!وتوحيذها،أرادفكأنهالتأذيثهاءقبلماحركاتإلىالربيليونظر

الولايةمنوالفرار،نجاةالإمارةمنالموتلكان...":قالحينكذلكقبقهاالحروف

تعمىولا،عغيةميتةنموتل!ئلا،ةت!لالىاظهار،الدعوةإجابةعلينادثهولكن،عضغة

.(1)"الجاهليةعمى

الصوتيظهركيالهاء؟سكونإلىالصحابيانجنحكيفالمثالينفيرأيتفلعلك

.واحدةوتيرعلىموفقاصلةصالفافي

المتاخمالواوالجمعضميرالسجعفاصلةفيإيرادهايتعمدونالتيالضمائرومن

ؤشثرون،تخئونمائرونكم،طغانونعئابون...":عفانبنعثمانكقول،النونلحرف

لدليلآ"وتقولونلكم"يقولون:قولهفيوإن،(2)"وتقولونلكميقولون،تكرهونما

."لهموتقولونلكم"يقولون:لقالتعقدهقديكنلملوإذ؟السجعتعغدعلى

صتحتم،اتيتم"فلقد!شكتة:بكرأبيكقول،المخاطبتاءمعالجمعميمومنها

!**(3)
لمامسيتمو

:ةتغ!هتدأزصزدبنشليمانكفول،السجعمقامفيفاصلةالإطلاقألفجعلمنومنهم

يشتريلابتطلابها،مئتصبإليها،فسا4الآخرةتاجرفأفاتجارا،وللآخرةتخارا،للدنيا"وإن

وساجدا")1(.وراكغاوقاعدا!قائتماإلايرىلاثمنا،بها

.236-4/235والملوكالرسلتاريخ(1)

.83!لا/4والملوكالرسلتاريغ(2"

.4/432والملوكالرسلتاريخ(3)

.5/588والملوكالرسلتاريخ(4)



اعئادتفقد؟فيهتجزسكبيرولا،فيهممنيةكميرلا،وقريبهالسجعميسورمنكلهمرفما

منها.كلألميخلويكادلابلالكلأم،فيالتردادكثير"هيإذ،الأحرفتلكسماعالأذن

اري!سيلاعجس!لا)

الصحابة،نثرفيبر!ضأفله،الأصيلالسجعوهو،الأحرفتلكبغيرالسجعأفا

:مقرنبنالنعمانكقوليسيرا،لديهفتتروى،لأذناتراجعهلمإنيخفىيكادخفيفررفبعضه

ال!سجعفان،(وتعطر")1لهتلونمومسةجنبهوإلىشابرجليكغثل!سكر،وقثل"قئلي

فتسكن،السجعفاصلةفيالأولىبالنغمةتمسكواعيمأذنعلإلايخفىيكادبالراءين

ن!الراءوتحريكالهمكلاموضلاماالهمنبر،!محقهالكلاتمتعطيكيما،(2)هنيهةعندها

فيها.الصوتلزينةأئيركلويذهمب،السسجعةثهائحلالتيبالنغمةييوليفإنه"كسكر"

بفاصلتين()السجع

سبيلأيتركونولا،النظمبهايح!نونواحدةسجعةيسجعونقدأنهماضربهومن

وصرلهت،الأمثاللكمضربإنماتعالىالثه"إنعمر:قوذفيكما،التكففشبهةظنإلى

وإنيالتقصير،علىنفسيألو!ماوالثه"وإني:طالبأيبنعليوقول،(3)"الأقواللكم

.(4)"ريبخجاالحربلمقاساة

فواصل(بثلاث)ادك!جع

كقولما،شيئاالسجعفيموغلينمرالخ،ئلاثالفاصلةحرفيكررونوقد

يهترالما)5(.وننهركلهكرا،وصمتكزكرا،كلامك"فليكن:الفارسيسلمان

.4/261والملوكالرسلتاربخ(11

انظر:اتفاقها،عندمستحسن،الإعرابيةالحركاتاختلافعندالسجعفيواجمبالفواصلأعجازسكود(21

.4/84الإيضاحبغية

.1/232والملوكالرسلتاري!(3)

.0/881والملوكالرسلخي!ات(4)

.1/286الربخطبجمهرة(5)



ربح(لبا)السجع

ترىإنكاللهم":عليبنالحسينكقولأشذ،إيغالآفيوغلونأربغايكررونهوقد

نليذأنمنبكنعوذوانا،والأولىالآخرةلكوإن،الأعلىبالمنظروأنتترى،ولا

!و!(1).:
عذابوقنيلأشرار،افينحلفنيولاالأبرار،معتوفني"اللهمعمر:ولهولي،لماولحزى

بالأخيار")2(.والحقنيالنار،

بخمس()السجع

والجخ"العقل:معاويةكقول،الفواصلمن!مميىعلىفيجعلونهيوغلونقدبل

غنمسبدهاذاصبر،ابئليوإذاشكر،أعطيدماذاذكر،دكرفإذاالعبد؟أعطيئماأ!نضل

أستغفر")3(.أساء!إذأغفر،قدروإذا،كظم

بسئه()السج!ح

:ةتغ!ةئلآزالدرداءأبيكقول،فواصلسحئاوالتكراربالمقابلةبهيبلغونقدبل

للشر،مفاتيحعالناسومنأجر،بذلكولهمللشر،ومغال!يقللخير،مفاتيهمحالناس"من

.(1)"رضإبذلكوعليهمللخير،ومغاليق

بسبعم)السجع

بر"اللهم:وحذيفةسلمانكقول-لديهموجدئهماغاية-وهذاسبغاجعلوهبل

،هوتوماوالنجويمذرت،وماوالريح،أقفتوماالأرضورثاظفت،وماالسماء

.(5)"..اجنتئما.وماوالخصاصيى،أضلتوماوالشياطين،جرتوماوالبحالي

.6/121سعدلابنالكبير،الطبقات(1)

.3"3/7الكبيرالطبقات(2)

!5/326والملوكالرسلتاري!(3)

.332ص،المباركلابنالزهد،(4)

.4/14والملوكالرسلتاربخ(5)



الصحابس(عندالسجععلىمقدئم)المعنى

أنهماي،يقودهمهووليسالسجعيقودونكانواإنماالعههمحابةأدطعللناوآية

معاويةل!سجعمثاليمنمرمابملألفاظههميخضعواألننؤد!ايولمعانج!،يحفمححونهكانوا

قوله:وهوالزاء،السجعفاصلةحوفغيرعلىفيهالفواصلإحدىجاءتإذ،الخماسي

عبادةعنومثلهسجد4.نغمةز!كيقاذةانمعاويةتشغلولم،(1)"مظكغضسب"وإذا

إن"ألا؟قولهفيجنسهاغير!مملةفاداخلتهاثلاثيهسجعةفيز!هقئةالصامتبن

فيهيحكم،صادقوغدالآخرةدمانألاوالفاجر،ر!لامنهيأكلضحاضر،غزالدنيا

.(21"رداقميك

للزينة.آيههمقئلمنللحعنىالصحابةآ!بهعلىدليللاشكالقاففإن

قادقدالمتكلميكونلاأنهووالسجعالتجنيسمنالمستحشنإلىالطريقإن

خلافهماإلىتركهماراملوإنهحتىعليهما؟بهوعثزإليهما!أالمعنىقاده"بلإليهما،المعني

بماشبيهفي،عليهالؤخشموإدخالالمعنىعقوقمنلدخلسجع،ولافيهتحنيسلامما

وأححسنطائزا،أيمنتجذولنالنافر.عج!لاوالمستكز؟،للتجنيسالمتكلفإليهينشب

علىالمعافيماترليلأنمن،للاستحسالنواجلهمب،ناس!حإلاإلىوأهدىواخرا،أولا

يليقماإلاتكتسيىلمتريدومأتركتهيفإذا،الألفاظلأنفسهاتطلبوتدغهاسجيتها،

بحشررأنمنبدلاانهنفسكفيتضعأنفأفا.يزينهاماإلاالقعارضمنتلبسولمبها،

منخطروعلىالاستكراه،بعزضمنهأنتتماالذيفهومخصوصئن،بلفظئنتسجعأو

.(3إ"الذئمفيوالوقوعالخطأ

.5/336والملوكالرسلئاريخ(11

شذادإلىفيهنسبهاوقد،5/432سعدلابنالكبير!والطبقات،275-274!،للأزدي،الشامفتوح!2)

.أوسبن

.41م،نيالجرجاهرلفااعبدلطشيخ،غةالبلأسارأ(3)



الداخلي()السجع

الجملة،آخرفيالفاصلةبتكراريكتفونلاربهـاأنهمالسجعفيالصحابةعملومن

لو!هلمثلمنالكيم،موسيقافيفيزيدونأيضا،داخلهافيالسجعحرفنيكررأبل

وتأمدولط،تسكنونلاماوتبنونتأ!دون،لاماتجمعونبالكم"ف!:أ!سكتةلقةرالدرداءأبي

يناسبماالعبارةموسيقىإلىكضيفةدلكنهايسيري!،صنعةوهذه؟(1)"!ئ!درحون؟لاما

النطق.فيوالإبطاءالقدمنضالتذكيرغز

الدنيامن!ك!يس"إنه:المتعاقباتالتاءاتبهذهالخطاببنعمرسمجعمثلومن

موحياتفاءالتوهن.(2)"فأبليتأحل!تأوفافنيت،لبستأو،فأمضيتأكعليتماإلا

الدنيا.متعوضآلةوالفنا؟،،ل!رعةبا

السجع()تعاثب

بنعمروصنعكماواحد،مقايمفيسجعةغيزخمعهمالسجعفيغملهمومن

بريءفلافأضعنا،ونهيتنا،فركبناأموتناإنك"اللهم:وعهميتهذيلفييقولوهوالعاص

كفهالهخطبةصدرمنقطعمفير!تنهةعثمانوكقولفأنتصر")3(؟عزيؤولافأعتذر،

وعاهة،الأمةهذهآفةنوإ،عاهةنعمملكلوإن،آفةثيءلكلفإنبعد،"أما:سجع

لكميقولونتكرهودكا،ماويسرون،ماتحبونيرونكم،طعانونعئابون؟النعمةهذه

.(1)"وتقولون

الدرداءأبووكان-الدراداءأبيقولم،بالصناعةوألصق،وأوفىذلكمنوأشد

وتأملون،تسكنونلاماوتبنون،تأكلونلاماتجمعونبالكم"فماالحكماء:فيمعدودا

،276-27صه،للأردي،الشامفتوح(1)

.4/22والملوكالرسلناري!(2)

.5/81الكبي!الطبقات(3)

.4/338والملوكالرسلتاريخ(4)
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تواومابعيدا،وأقلواشديدا،وبمؤاكثيرا،جمعواقبلكمكانمنكانوقد!؟تدركونلاما

فيإحسالبفأيم؟(اأ"ارووغوأملهمقبورا،ومساكنهمبورا،أع!المفأصبحتقريبا؟

الآخذ؟المفيقة،الفواصلاجتلالبعلىاقتداليوأيمهذا،السمجعنغمةعلىالتنويع

الوعظأمقامفيوالأسمالحبالألباب

المرضع()السجع

اتفاقوهوالمرضمع،بالسهمجعالمتأخرونأسماهماالصحابةنثرفيالسجعومن

فإذآنقا؟مرالذيالدرداءأبيقولفمنهوعحزا)2(.وزتاالسجعجملتيفيالمشقابلةلألفاظا

"تدركونلاماوتأملون،تسكنونلاماوتبنون،تأكلونلامما"تجمعون:قولهفيالجمل

قدمنهاواحد؟كلوكأنألفاظها،منمتقابلةلفظةكلفيواحد،وقافيةواحليورنعلى

الأخزلنن.الجملتينفينظيرتهايطابقواحدقالبفيوضعت

المتوازىلم)السجغ

الترعيع،فيموسيقتةأقلوهو،المتوأقيبالسجعيسمىماعندهمالسجعومن

وزناالفاصل!تينباتفاقيكوذالم!توازيوالسجعذلك،علىالموسيقىصادحأنهبيد

الئخيب،للقلب"ويلالدرداء:أبيكقول.(3إالأمرينفيقبلهمامااختلافمع،وتقفية

والطبيب؟،والرغيب،النخيبن!ف،(4)املالطبيببقولإلايباليولا،الرغيبوالجوف

قافية.ولاوزتالامئفتيغيرقبلهماوما،وأحدةوقافيمواحد،وزنعلى

.276-27عه،للأزدي،الشامفتوح(1)

.2/555الميدانيلحبنكة،العربيةالبلاغةانظر؟أيضا،الترصيعويس!ى(2)

.605-5"2/5للميداني،العربيةالبلاغةانظرة(31

.2/335للخالابي،الحديثغريب(41
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السجعلممن)ائتكر

معرفئهموعلى،الصحابةنثرفيالسجعوجودعلىحخةالأمثلةمنمضىفيماإن

آثاليأونبوبةاثاليمنوردماوبينهذابينتناقضولااحيائا)1إ.إلاهمه!فعتومحلى،به

السجعإلىإقامتوجفاكانالإنكازذلكن!ف؟السجعإنكارفيبعفالصحابةعن

وإقاصحتمالتةغقيهؤلمهـتما)2(؟النبيعنالأثربذلكحقكما،الكفانسجعيشبهالذيالمتكلف

عنالكراهةفيهوردتوقد!أموضعهغيرفيالتنميقبهيقضدالذيالمتكلفالسجعإلى

وردكالذي،بهينطقأدنبصاحبهبمثليليقلاالذيالمتكففالسهمجعإلىلهماما؟(عمر)

أصحالررالصحابةكانققدوإلا،(4)هبلائتيغرسجععنالزبيرلابنمعاويةنهيمن

يسجعوذ)5(.ممنالنهيهذا

خطبمنأثرفيمانظرنااذ!د":قولهفيزخمهألتةضيفشوقيالدكثورإليهذهبا!عإجابهخيزمفىفيماولعل(1)

لافهم؟خطابتهمفيبالرسوليقتدونوجدناهمالراشدير؟الخلفاء!مئبعهومنالصذيق،بكيرأبيعن

دقيق.غيرإطلاقهعلىالنفيئفإن18همس،الربيالنثرفيومذاهبهالفنانظر:،فيهالاالسجعيستخدمون

فيومافقتلتهابحجرالأخرىإحداهمافرمت،هذيلمنامرأتاناقتتلت:قالة!ك!هريرةأباأبيعن(2)

عاقلتهاعلىالمراةبدتةوقضى،أمةأوعبد:غزةسجنينهايتةانفقضى،!اللهرسولإلىفاختصموابطنها،

أكل،ولاشربلامنأغرتمكيف،اللهرسوليا:الهذليالنابغةبنحملفقال،معهمومنوولدهاووارئها

مسلمصحيح،"الكفانإخوانمنهذا"إنما:!اللهرسولفقالايطلذلكفمثل؟استهلولانطقولا

سجعه.أجلمنا5/01

واستأم!ه،العبديصحارمعبالأخماسوبعث،مكرانيتلمنبالفتحعمرإلىالتغلبيعمروبنالخكمكتب!3)

عنسألهإلاأحديأتيهلا-وكانمكرانعنعمرفساله،والمغانمبالخبرعمرعليصحارفقدلم؟الفتلةفي

تق.وعدؤها،دقلوتمرها،ؤشلوماؤها،جبلضسهلهاأر،المؤمنينأ!يريا:فقال-منهيجيءالذيالوجه

أنتأسخا4:فقالمشها.شروداءهاوما،ضائعبهاوالقليل،قليلبهاوالكثير،طويلودثرها،قليلوخيرها

4/8211والملوكالرسلتاريخ،(طغتمالي!ئ!يجيغزوها!والله،!:قالمخبر،بل!:تالمخبر؟أم

اناجيك،لاوأناديكإني:الزبيرابنفقاليزيد،بيعةالزبيرلابنمعاويةذكر:قالالبختريأيبنحميدعن(4)

.التندمقبلوالتفكر،التقذمقبلالنظرفان،تندمأنقبلوتقكز،ثقدمانقبلفانظر،صذقكمنأخاكإد

ماأخيكعلىبهسجعتمادونفيإنالكبر،عندالشجاعةبكرأباتعلمت:قالثممعاويةفضجك

.1/1،3والتبيينالبيانالسرير،علىمعهفأجلسهبيدهأخذثم،يكفيك

!السلاموأفشوااالطعامأطعمواالناساأيها"يا:كقولهأحاديثهبعضفيالسهمجعيهـستخدم!النبيوكان(5)

.2/205لليهقي،ىر!لاالسنن:انظر،"ب!دلهلامالجنةت!دخدوانياماوالناسقبالليلوصفوا،ا!!حاموضدوا
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النبيلهتلمنالمتكتفةالسجعتةالأنواعهذهمشلإنكارفإنأمر،منيكنومهما

فيهوزدإنالذي،المنطيقالمرشلالنثرمدرسةقواعدأرسى؟وأصحابهعحتمالتةغق!هؤكمأص

إزرأء.ولاعيتاولابهنقضايكنولموبهاء،وقينة،لهخذمةكانالسمجع
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التقم!التغاذز!41

والمماثلة،،الموازنةقيأشياء:ثلاثةفيالهـصحابةنثرفيالنقمي)1(التعادلميتوافو

.والانسجام

)الملأزنش(

فيماكانفإن.التقفيةدونالوزنفيمتساويتينالفاصلتانتكوذأنفالموازنة

خعت!الوزذفيالأخرىمنيقابلهماهمثلفيها،ماأكثرأو،الألفاظمنالجملتينإحدى

.(2)()المماثلةباسم

فيمطلوبلأنه؟الاعتدالولصببه،""طلاوله!ورونقالموازنةفيهتكونإذوللكلام

،الاستحسانموقعالنفسمنوقعتمعتدلةالكلاممقاطعكانتوإذاالألفمياء،جميع

معظمبلكثير،القرانفيهذا"وأمئالالأثير:ابنقال.(3)ادلوضوحهفيهمراءلاوهذا

فوجدتتصفختهولقد،رو!سلامنسورله!مقتخلولاإنهحتى،النهجهذاعلىجاريةآياته

.(4)"والموازنةالسجععن!لفيمنهيخرجيكادلا

عليهأطلقنامماالسجععنالحديثفيبنامرماكلالموازنةفيتدخلانويصح

الضمائرتلكنعذلمإذا؟الوزنفيمتفقةفواصليكلماتكانتمما(والحروفالضمائر)سجع

فخفقه،لأرواالسماواتالذيدده"الحمد:الخطيبثابتيكقول!سجعتةقوافبوالحروف

!الاتساقوضععلىتأليفههوالكلام"نظم:والتساويالتعادلهذامئلإلىمشيزاخلفابنيقول(1)

فلا؟مي!قمولا،متناسبغيرمخلطايؤلفقدالكلاملأنوالأجراء؟الفصولواعتدال،الكلاموتساوي

وموازنةالانتظاممدهبفيذاهتامرتتا،مرصوفا،كانإذاالاسمهذايستحقوإنهـا،النظماسميستحق

جامعةمنشوراث،اللطيفعبدحسينالدكتورتحمين،452عس،خلفبنلعلي،البيانمواذ،داالأقسام

.م9821طرابلس،الفاتح

.4/87الإيضاحبغيةانظر:(21

،279-1/278السائهرالمثل(3)

.1/028السائرالمثل!4)
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الفواصلكلماتفإن،(1)"فضلهمنلاإشيءيلئفلم،مجفمهشيءكلوؤديخ،أمرهفيهماقضى

الصذيق:بكرأبيوقول.(5/5/)هكذا،ساكنثممتحرلثثمساكننثمبمتحرفيتبدأكقها

مثصرة،شجرةتقطعواولاتحرقوهولانخلأتقغرواولا،امرأةولاصغيزاطفلأتقتلوا"ولا

ومشصرة،،أمرأة:الفواصلكلماتفإن،(2)"لمأكلةإلابعيزاولابقرةولاشاةتذبحواولا

.(5//5/)هكذا،فساكنفمتحرلثفمئحرقيفساكننمثحرفيعلىكلهاموزونة؟ومأكلة

)المماثلئ(

،تأكلونلاماتجمعونبالكم"لهنماالدردأء:أبيقولفإن،المماث!لةفييقالهذاومثل

لاماأتفعلونوزنعلىجميعهتذركون")3(،لاماوت!أملون،تسكنونلاماوتبنون

تحئون!ما"ئرونكم:عفانبنعثمانقولمنهقريمباوذلكومثل.فثلمةكلمة(تفعلون

ثلاثعلىغالب!)يفعلونوزنفإن،(41((وتقولونلكميقولون،تكرهونمانوز!ميو

منغما.متعادلاإيقاغافمئيجالجقل،هذه

حيث...":عمرإلىبالخلافةعهدهفيالصذيقبكرأبيقولمالتاقةالمماثلةأمثلةومن

منالفاكل()يفعلوزنعلىفكلها،(5)"الكاذبويصدقالفاجر،ويوقنالكافر،يؤمن

متساوية.موقعة،المقابلاتمتعادلةجملوهي،اختلافغير

)الانسجام(

مفرداتهفيالكلالميكون"انفمعناه)الانسجام(أما،والمماثلةالموارنةفيهذا

وخمله،كلماتهبينالتلاومبسببلئتامتحدرا،ال!هلةمجاريهفيالماءانسياتمئسائاوجةلمه

.4/316الكبيرالطبفات(11

.3/272للطبري،والملوكالرسلتاريخ(2)

.276-27مه،للأردي،الشامفتوح!3)

.4/338والملوكالرسلئاري!(4)

.3/183الكبيرالطبقات(5)



ماكلمنوخلوهوالتنافر!التعقيدمنوخلؤه،لهيفراتهثمؤجاتوجمالط،ألفاظهوعذوبة

دونموزونةقراءئهجاءدتالنثرفيالانسجائمقوقيوإذا.عم!لامنهوينفر،النطقعنييد

.(1)"تكففولاقضدولاترفب

لافإنك،الأعظمسموادهفيالمهمحابةنثرفيال!ائدةالتغمةهوإنماالانسجامهذا

يذالفطرفيالتدفقهذاأو،التوازنهذاأو،الصوتيالاعتدالهذاعلىخروجافيهترى

الفاظهبينموسيقاهثنتقلبلبعض،برقاببعضهيأخذالذي،المتشابهالمسترسليالنشتي

انفطاعولا،اعوجاجولافيهفجاءةولاع!ر،ولافيهوعورةلامليخا،سهلأانتفالا

تقر.ولافية

بنسليمانقولنحوفييلتغس!زفؤا،يجريالذيالدفاقالتوازذهذامثلإن

منتمسب!!ها/فسالحالآضرةتاجرفأهماتمارا/وللآخرةتمارا/للدنيا"وإنصزد:

يطلبلاوساجدا/وراكقاوقاعذا/قائ!اإلايرىولاثمنا/بهايشتريلابتطلابها/

يبتغيلافيها/راتععليها/فحيهمثالدنياتاجروأقالذة/ولاأنياولافضة/ولاذهتا

القهوبذكر/الليلجوففيالصلاةبطولالوخطهذافيالفهرحمكئمفعليكمبدلالمبها

.(2)"حال/كلعلىكئيزأ

النظمموسيقىهيمنهما،أوسغهي،والمماثلةالازدواجعنمخثلفةموسيقىإفها

الصغيرةالموسيقيةالجملفلكهافيتدورموسيقىهي،والجملتينالجملةموسيقىلا،كفه

ذلكولا،القوئةالنغمةتلكتختلفلمعنهايخئنهنفإن،والمجانس!ةوالترصيعكالشجع

اللخن.ذلكبهنيجريبممافيهاتجرينححضزنهنوإدن،الئابتالقخن

الأصبعابيابنمنالمعنىهذاغالتاحبتكةالشيخأخذوقد،2/185الميداقلحبنكة"العربيةالبلاغة(1)

سهولةالمخسجم،الماءكثحذرمتحدراالمئكلمكلالميأتيأن"هو:الآنسجامتعريففييقولإذالمعرفي

وتأث!ر!النفوسفيوقعالموزونمنوالبيتالمنثور،منللجملةيكونحتىألفافي،وعذوبةسبلث،

.942ع،الأصبعأبيلابنالتحبير!ئحرير،"...لغيرهليسماالفلوب

.5/588والملوكالرسلتاريخ(2)
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والئصكا.القوائحبهوتغلىالضمائر،به!ث!يجتلمانطمحقيقتهفياللسان"تطمإن

تلاحقمتلاحفا،القلوبفيالذأفقةالخواطرهذهنقاءنقتاكانماالنظمهذامنال!وفي

خصتاسختاالصدور،فيالمهتاجةالأنباضتجانسمتجان!ا،الرؤوسفيالملتهبةالأفكار

.(1)"لبهصحيفةمناكلكلاملأن؟النفوسهذهوخصوبةسسخاكأ

عمر!قولفيةفمي!تملاالمضوازنةالجقلذالتي،الوادعةالهادئةالنغمةهذهإلىواسمخ

أنوأرجوالعدؤ/خؤمةمنخؤقةوهيالهند/أرضعلىاستعملتكقدإني/عتبة"يا

يمدذأنالحضرفي/بنالعلاءإلىكتبمتوقدعليها/يعيتكوأنخؤقا/مااللهيكفتك

وق!ئه/فاستمثزهعليكقليمفإذاوككايدة/للعدومجاهد؟ذووهوقزثمة/بنبقهزقحة

فالسيفهمالاوذثة/ضغاليعنفالجزيةابىومنمنه/فاقبلأجابذفمن/اللهإلىواد4

.(2)"/هوادةغيرفي

الصوتيستقز،تامةموسيفيةجملةذاتهافيهي،القطعةهذهجلمنجملةكلإن

ونغماما،وزناط!اتهافيتحملخملوهيققمق،أوانتظاراواضطرأبغيرمنآخرهافي

بخفاءيعزفالذيالنغم،المسترسلالنقمإنهاخرههما،إلىأؤلهامنكلهافيهايشيعسارتا

أنهاة،إفهاءهصاحبهشاءماإذاحتى،سجيتهعلىمنطيقايظلالذيالنغم،المغؤفيضده

والنفس.والفؤا؟9ذناإليهتطمئن،اخرهفيبقرالي

وهوقغلقغل،الصوتوئيرةليعليالنغمبهذايصعدأنالجحابطشاءماوإذا

الجهل،فييقثرفربا،قبلمنالعلؤلهاختارفدوهوبالقحنينزلأنلهليسأدطمذليلث

لهخطبممناللهغبيدبنطلحةقو!مثلمن،المتعاطفاتفيويزيذالمعنى!اويتابع

واحتنكتكالبلايالموعخقتكالأمو!/أخكمتكفقدالمؤهمنين/أميريابعد"أما:باهرة

،القاهرة،وهبةمكتبة،272ع،موسىأبوعمدمحمدللدكتور،بلاغيةدراسةالزاكيب:دلالات(1)

اهـ.429/ط

.95!لا/3والملوكالرسلتاريخ(2)
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إليك/عليكنكلولا/يديكفيتتبوألاور؟لك/وأنتوشلانك/وانتالثجارب/

فإنكنئقد/وقذناتفد/ووفذنانرفي/واحملنانجب/وادعنانج/ق!مزناالأمر/هذا

اللهقضا؟عواقبمنله!شيينكشففلم/واختبرتوجربتبلوتوقدالأمر/هذاولمن

جلسإا(.ثم."خيار/عنإلالك

زخؤا"شفخانزولأأسفلهإلىأعلاهمنبالنغمنزلكيفالأديبإلىرأيتهل

فجعلهاكلحتنن،كلمتننعلىبناهاقدكانأنبعدالخطبة؟خرفيالجملةأطالحيث!

وجربتتمابلوت"وقد:قولهفيأربعثئمالأمرلما،هذاولمب"فإنك:قولهفياربعإلىتمتد

ولا،اللحنلهيتملكيكلههذاباث!قضائها؟موحيهخاتممطويللمجملهثم،"واختبرت

.(2)مفاجئةنهايةبهينتهي

فظلثائا

.4/421والملوكالرسلتاريح(1)

الأسماعفييبقىماواخر،الخطبةأوالقصيدةقاعدةوهوالانتهاء،:البلاغةفيعليهيطلقمماقريمبوهذا(2)

.111!م،مطلوبأحمدللدكتور،القديمالعريىالنقدمصطلحاتمعجمانظر:منها،



رقائم!

منصحمايتبينثم،نصوضهيستقرئبأن،الصحابةنثزيجليأنالبحثهذاأراد

ثم؟ضخمكبل!مقداروهو،القدحيصئهأوالضعفينلهلموماأولا،النهمصوصستلك

مضامينه،ويحفل،فيدرشه،غيرهعلىللدلالةيصلحماقدحينفهأالذيهذامنينتقيئ

صورةالىالوصولبغيةالقضايا؟منبهايتعلقوما!أالفنيةالعناصرمنفيهاماويفصل

والخصائع.،الأغراضسحيثمنالنثر،هذافرولحلوائهاتحتتنضويكاملة

هنانثبتلعلناولكن،الدراسةدروببينالسيرغضونفيالنتائجكثرلتوقد

متوالية:الكبيرةالنتائجبعض

أوالعاطفةأوالشكلأوالبناءفيالفنعناصرمنمختلفةعناصربهفثينثرللصحابة-

الفن.شروطمققئلىشرطوالقصدية،لذاته)مقصو؟ا(كانالنثرهذامنوكثير،المضمون

والوصايا،والأمثالكالخطابةالجاهليةالفنونلبعضامتدا؟هومامنهالنثرهذا-

الجاهلية،عنورثوهالذيهذاوحتى.الكبيرالكتابةكفنلإسلاماأحدثهجديدهوماومنه

به.عل!سابقللجاهليةيكنلمماوصورهوأصولهالإسلامروحمنفيهأدخلوا

عمومفييقتبسواولم،وهيكلهبنائهفيالصحابةنثرفيعحتمالئةغقيهؤش!النبيأثروقد-

اقتبسموافقدالكريمالقرآنأما.البحثعليهوقفماحدودفيألفاظهمنالنثوهذا

الطويل،البالحهذافيوالم،الإدراجصوربشتىنثرهمفياياتهوادرجوا،ألفاظهمن

الصحابةن!ثرتفارقتكنلموطريقته،ومنهاجه،الإسلامروحأنعلى.المستجدةوالطريقة

الأمر.معظمفيولمحؤرهأغرأضهمختلففي

وفي،والكتابةالخطابة:هي،كبرىأدبيةأنوا4فينثرهمالصسحابةصاغوقد-

ووصف،والجدلوالو!همايا،السرأ،:هي،والمادةالاتسا4حيثامنمنهماأقلأخرى

شفوتة.أنوالحئلكوكل.لأجوبةوا،والمراثي،والأمثالم،لأناسيا



عليهيغلبفإنه،منهكتبفي!حتىفمفوفي،نثرأنهالصحابةنثرعلىفالغالب-

الخصائصالكتابتة.بوادزفيهاتظهربدأتالتيالمواطنبعضفيإلا،الشنويةطابع

خطمب:هي،شماملةقسابمأخمسةفيتقعانهاإلىالدراسةخلصثفقد،الخطابةأما-

الجهادفيوخطمهم،والحكمالسياسةفيوخالبهمصحتمالتةغليهؤلمكللؤ،النبيحياةفيالصحابة

سوىالدراسةتجدولموالرهد؟الزثاءوخطب،والتأفلالنظروخطب،والفتنةوالقتال

الصحابة.عنالمرويةالنكاحخطبمنيسيرترلي

الكتباقدمالنحو:هذاكلتقسيمهاإلىالدراسةخلصتفقد،كتابتهموأما-

كتبالجهاد،كتب،والحكمالسياسةكتبضئلىدتةغقيهؤلممدض،النبيحياةفيكتبتالتيوهي

الكتب،العمرانكتب،والعدلالقضاءكتبالمكتولة،الوصايا،والخوارجالفتنة

الصحابة.توقيعات،الأموالكتب،الهـشريعةفروعكتب،الإخوانية

مؤثر؟6ولكنهاالنع،خارجمنوالكثابةالخطابةفيللصحابةشنناالدراسةووجدت-

للنثر،الأدبيالتاريخفيالصحابةابدعهماجديدمنوهيالنمئ!.إبلاعفيشكغيرمن

الجهاد،كتبوكذاالجهاد،فيوالخطابة،السياسيةالكتبوكذا،السياسيةالخطابةفأما-

،العمرانوكتهمب،والعدلالقضاءكتبومثلهاوالرهد،المواعظوخطمبالشكر،وخطب

الصحابة.قواعدهرفعأووضعهالذيالنثرفيالجديدلمنف!نها؟الإخوانيةوالكتب

أدببداياتإحدى،أنفسهمعنالصحابةيرويهاالتي(الإسلام)قصةوتعا-

العربي.الأدبتاريخفيالذاتيةالسيرة

الأدبفيالإسلامأحدثهكاكثيزاتمتاحالجدللفناصولاالصحابةادرلثوقد-

وتجاليبهم.،وذكائهم،فطرتهمإلىكبيزااستناداوتستندالعصر،لذلكوالحضارة



فيها؟قلسمحةسهلهألفافيمنالنثرلغةبنيتئمافقد،الفنعناصربدضفيأما-

التكراز:هي،أساليببضعةلديهموشاعمتغالتا.الطولمتهـوسطةجمليمنثم،الغريب

،الالتفات:هيمنها،شيوغاأقلأساليبتلتهاثمخصوضا،والشرطوألاعتراض

والقشم.،والسحمببوالتعليلوالتحذير،والإغرأء،والاستفهام

علىيربومافانتخبت،الصحابةنثرفيالصورةاستكشافالدراسةحاولتوقد-

علها-منهالصحهمابةنث!سيماولاالقديمالنثرفيقليلةبطبعهاوالصورة-بقليلصور؟مئة

هوالتشبيهفكانوتنبئتها،بينها،لتقارنالنثربهذافيالواردةالصورةألواذعلىتقفأن

فيهذا.الصحابةنثوقينادروهو،المرسلالمجازثم،الكنايةثم،الاستعارةثم،الأغلب

النفسية-المعانيواستدعاءالإيحاءمنلهامالهاوهي-الحقيقيةالصورأما،البيانيةالصور

مخظفةضؤراتستدعيالتيالمصورةالمشغةالألفاظوجاءت،مزعشرةاثنتيجاءتفقد

الصورمنوردمامجموعإلىبالنظرجيدالعددينوكلا،الدراسةكلالمئةمنمراتسبع

الصخابة.نثرفيللدراسةاخترناهاالتي

رأسهاعلىجاء،متباينةمعمادرمنتشكيلهافيامتاحتالمختلفةالصورهذه-

،الجديدةالحضارةبانيهوالذيالإنسانثمحال،كلعلىيلازمهمكانالذيالحيوان

التيوالأدواتالآلاتثمالصور،فيالمصادرمعتادمنوهي.،والكونالمحيطةالبيئةثم

يستعملونها.كانوا

أقل-وهيوالمفردالتشبيهفاستعملوأ،التشبيهمنشتىبصوبىالصحابةصوروقد-

قلكما.والبليغ،والمقلوب،المرلشحوالتشبيه،صفةذيبشيءوالتشجية-عندهمالتشابيه

.وببعفالكلماتبالحروفايضا،التشبيهأدواتفيلونوا

حمبعلىيدلماوهو،الصحابةنئرفيالصورةعلىالمكنيةالاستعارةغلبتوقد-

صؤروا.همإذاعندهمالثصويرفيللإيغال



الصحابة،قمنفيالمسملميناجتاحتالتيالأحدأثمنبسببوتكزرت-

للفتنة،الاستعارةهما،الصحابةبالتشغلكانتالتيالمعانيمنلمعنييناستعارتان

للدنيا.والاستعارة

منلأجزا؟المتخيرالوصفكلالقائمةالمركبةالحقيفيةالصوربعضظهرتكما-

اعماقمنشتىبعواطفأصولهممدودةوصفرروهو،أحوالهمنأحواليأو،الموصوف

النفس.

الصحابة.نثرسماتمنأصيلةسمةالتقابلإن-

شتىبألواننثزهملونوافقد،القوماولئكنثرفيكبيزاحضوراللجناسوإن-

مق.الاشتقاقي(الأصلإلمحبجناسباديةخصوصتةلهموكانت؟الجناسألوانمن

مدىبلغلقدحتىالتفئن،بعضفيهتفننواوقد،الصحابةنثرفيالسجعظهر-

السجعأنعلى،الداخليالسجععندهموظهر،كاملةفواصلسبععندهمالسجع

منعليهوقفناماكلفيعليهليقدميكنولم،للمعنىخاضغاكانأحوالهكلعلىعندهم

بعفالآثار.فيهوردتمما،السجعمنينكرماعندهميكنلمإنهئم.والأمثلةالصور

والمماثلة،،الموأزنة:توقيعهاآلاتكانت،اذنعلىتخفىلاموسيقىال!صحابةلنثر-

خصوصهعلىالانسجامأنغير-والسجعالجناسمنمرماإلىإضافة-والانسجام

الصحابة.نثرطياتفيالسائدةالموسيقيةالنغمةكان

فهيتوصياتأواقئراحاقيمنلهاغنماأقا،الدراسةهذهنتائجبعضرتلك

كالآتي:

تستبعدوالط،الصحابةعصرفيالأدبدراسةعندالمصادرتفنيدضرورةتوكيد-

عليه.الأدبيةالأحكامإطلأؤاعندفيها،المطعونأوفيهاالمشكوكالنصوص



كتبكلفي؟المتقدمةالعصورتلكوأدب،القومأولئكأدبعنالبحثينبغي-

.الأدبكتبفيالبحثيقتصرلاأنوينبغي،الإسلاميالتراث

عصرأدب)ب!ألتةلخيهقىسملؤالنبيوفاةتلاالذيالععرذلكفيلأدباتسميةأقترح-

الحكمفيهااستت!ساالتيالسنةوهيهـ،73سنةالزبيربنالفهعبدمقتلحتى(الصحابة

للأحداثالمحرلثكانولقد؟وأشملالأخرىالتسمياتمناولىالتسميةوهذه،أميةلبني

ألقة!تطخؤ.ذالصحابةرجالاتمنتقر-منهاتأخرفيماحتى-وتوجيقاقيادةفيها

شليمانهؤلاء:من،ودراستهنثرهمبجمعجديرونالصحابةمنأدباءهنالك-

الصامت،بنوعبادة،الثهعبيدبنوطلحةأوس،بنوشدا؟الدزداء،وأبوضرد،بن

وغير!م.،صوقاأبيبنوسعد،العامسبنوعمرو

جديرفنوهوبها،بأسلابصور؟الصحابةنثرفيظهرفنالخوأتم،نقسفن-

والحكمة.اقثلمثلمثله،الأدبتاريخفيبالدراسة

-!
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جعزوالقوا!لالمضا

زالمخطوفئ،يالفضا،ولاأ

لمؤلؤ،مخطوطشرحالرسالةلهذهطالبأيىبنعليإلىالصديقبكرأبيرسالة

،144فيلم،الإسكندريةبمكتبةمصورةنسخةمنه،الإسكوريالمكتبة،مجهول

.!3851مخهـطوطة

الفضا؟زالفطبوغض)1(:الانيا،

أحمدميوتحقيهقدراسةاحمد،بنمحمدبنإبراهيم،عونأبيلابن،المسمكتةالأجوبة-ا

.م9961والاجتماعيةالإنسانيةوالبحوثللدراساتعين،يوسف

عبدفؤادمحعدتحقيق،الجعفيإسماعيلبنمحمدالثهعبدأبي،للبخاريالمفرد،الأدب-2

.بيروت،لإسلاميةاالبشائردار،الباقي

عادلوتعليقتحقيق،علىبنمحمدبنالرحمنعبدالفرجأبي،الجوزيلابنالأذكياء،-3

هـ.ا584القاهرةالفرا!،مكتبة،العباسأبوالمنعمعبد

.أم596القاهرة،الشعبدارعمر،بنمحموداللهجار،للزمخشري،البلاغة-أساس4

محمدبنأدلهعبدبنيوسفعمرأبي،ز!لاعبدلابن،الأصحابمعرفةفي-ألاستيعاب5

.القاهرة،مصرنهفصةمكتبة،البجاويمحمدعليتحقيق،الئمري

وعفققرأه،الجرجانيمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرلأبب،البلاغةأسرار-6

هـ.ا124/طا،القاهرة،المدنيمطبعةشاكر،محمدمحمودعليه

المشهورسلطانبنمحمدبنعلىالدينلنور،الموضوعةالأخبارفيالمرفوعةالأسرار-7

هـ.ا139بيروت،الرسالةمؤسسة،الصباغمحمدتحقيق،القاريعليبالملأ

طباعة.تاريخلهيردلمفيما"ثاريخ"دونكلمةذكرأهملمت(1)



،لأنصارياأحمدبنمحمدبنزكريالإسلامالشيخ،لبلطااروضشرحفيلبالمطا8-أسنى

هـ.1/4221ط،بيروت،العلميةالكتبدارتامر،محمدمحمدالدكتورتحقيق

محمدعليتحقيقالعمسقلاني،عليبنأحملحجرلابن،الصحابةتمييؤفيالإصابة-9

هـ.1241/طا،بيروت،الجيلدار،البجاوي

بنمحمدبناللهعبدبكرأبيالدنيا،أيىلابن،والأحزانالسروروأعقابلاعتبارا-01

غئمان.البشير،دار،القرشيالبغدأديعبيد

بتصحيح،الساسيطبعة،محمدبنالحسينبنعلي،الأصبهانيالفرجلأبي،الأغاني-11

بمصر.التقدممطبعة،الشنقيطيأحمدالشيخ

السجد،بنمحمدبناللهعبدمحمدأبي،للبطليوسي،الكتابادبثرحفيالاقتضاب-21

.م9811للكتا!العامةالمعريةالهيئةالمجيد،عبدوحامدالسقامصسطفىتحقيق

كمالطمحهممدالدكتورتحقيق،الأندلمصيموسىبنسليمانالربيعأبيللكلاعيالاكتفا،-13

هـ.1741بيروت،الكتبعالم،عليالدينعزالدين

المصرية.الكتبدار،هارونبنعيذونبنإسماعيل،القاليعليلأبي،الأمالي-ا4

محمدبتحقيقالأولالجزءجابر،بنيحيىبنأحمدللتلاذري،،الأشرافأنساب15

.م9591القاهرة،المعارفدار،اللهحميد

ورياضزكارسهيلتحقيقجابر،بنيحيىبنأحمد،للتلاذري،الأشراف-أنساب61

هـ.ا1/714ط،بيروت،زركلي

إغناطيوسوالفهارسالمقذمةوتعليقبنشرهاعتنىالمعتز،بنالثهلعبد،البديع-17

.!41"3/2ط،بيروت،المسيرةدار،كراتشقوفسكي

بنإبراهيمبنإسحاقالحسينابب،الكاتبوهبلابن،البيانوجوهفيالبرهان-18

العاني،مطبعة،الحديثيخديجةوالدكتورةمطلوبأحمدالدكتورتحقيق،سليمان

.م6791ادبغل



موسىبنعياضللقاضيالفوائد،منزرلحالمحديثتضمنهلماالرأئدبغية-19

السلامعبدومحمدأجانفالحسنومحمدالإدلبيالدينصلاحتحفيق،الصخضلي

هـ.1395المغربيةلأوقافاوزارة،الشرقاوي

عمرأبيالبر،عبدلابنوالهاجس!،الذاهنوشحذالمجالسوانسالمجالس!بهجة-91

الخولي،مرسيمحمدالدكتورتحقيق،القرطبيالنمريمحمدبناللهعبدبنيوسف

.م2/9811ط،بيروت،العلميةالكتبدار

العسلامعبدوشرحبتحقيقبحو،بنعمروعثمانابيللجاحظ،والتبيينالبيان-2،

هـ.7/1841ط،بالقاهرةالخانجيمكتبة،هارون

الحكومةمطبعة،الزبيديمرتضىمحمدللسيد،القاموسجواهرمنالعروستاج-12

بالكويت.

،ن!ثعبنأحمدبنمحمدالدينشمس،للذهبيوالأعلأم،المشاهيرووفياتالإسلامتاريخ-22

هـ!1424/طا،بيروت،الإسلاميالغربدار،معروفعوادبشارالدكتورتحقيق

الفضلأبومحهدثحقيقيزيد،بنجريربنمحمدجعفرأبي،للطبري،والملوكالرسلتاريخ-23

.6ط،المعارفدار،إبراهيم

الأنصارفي،النمبرفيعبيدةبنشبةبنعمرزيدأي،شهمةلابن،النبويةالمدينةتاريبئ-42

نشر.دأردون،شلتوتمحمدفهيمتحقيق

،بيروتصادر،.دار،وهببنجعفربنيعقوبأبيبنأحمد،اليعقوبيتاريخ-52

الدكتورتحقيقالعضفري،الليثيخياطبنخليفةعمرلأبي،خياطبنخليفةتاريخ-26

هـ.أ1/397ط،وبيروتدمشق،الرسالةومؤسسةالقلمدارالعمر"ئي،ضياءاكرم

الثههبةبنالحسنبنعليالقاسمأبيعساكر،ابنللحافظ،دمشقمدينةتاريخ-27

هـ.أ514بيروتالفكر،دار،الغمرويعرامةبنعمرتحقيق،الشافعي



لثرحه،قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأرا،قتيبةلابن،القرآنمشكلتأويل-28

.القاهرة،التراثدارمكتبةصقر،أحمدالسيدونشره

الأصبعابيلابن،القرآنإعجازوبيانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبيرتحرير-29

هـ.ا383القاهرة،شرفمحمدحفنيالدكتورثحقيق،المصري

الحرفمنع!ألتةغقيهؤل!ملىألثهرسولعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالاتتخريج-30

الدكتورتحقيقشعود،بنمحمدبنعلي،للخزاقي،الشرعيةتال،دلاووالصنائع

هـ+أ2/914ط،بيروت،الإسلاميالغربدار،عباسإحسهـان

دار،العشيوسفتحقيق،ثابتبنعلىبنأحمد،البغداديللخطيب،العلمتقييد-؟ا

.م2/9741ط،بيروت،النبويةالسنةإحياء

أبومحمدتحقيقمحمد،بنعليبنبكرأبي،الحمويججةلابن،الأوراقثمرات-32

هـ.ا624بيروت،العصريةالمكتبة،إبراهيمالفضل

النقرىااللهعبدبنيوسفعمرابيالبرلابعبد،وفضلهالعلمبيانجامع-33

هـ.ا424/ط،الريانمؤسسة،زمرليأحمدفوازتحقيق،القرطبي

الجيل،دار،هارونالسلامعبدتحقيقبحر،بنعمروعثمانأبي،للجاحظ،الحيوان-34

هـ.ا614بيروت

حسينتحقيق،إسماعيلبنمحمدبنالملكعبدمنصورأبي،للثعالبي،الخاعق3-خاع!5

.بيروت،الحياةمكتبة،الأمين

حسينالدكتورمحمدوتعليقشرحجعفر،بنلقدامة،الكتابةوصناعةالخواج-36

.م9811بغدادللنشر،الرشيددار،الزبيدي

بيروت،المعرفةدار،الأنصاريحبيمببنإبراهيمبنيعقوبيوسفلأيي،الخراج-37

اهـ.399



الله،عبدبنعليبكرأبيالدينتقي،الحعويجخةلابن،الأربوغايةالأدبخزانة-38

+م1/9781ط،بيروتااللال،دارشعيتو،عصاملثرح

.القاهرة،المصريةالكئبدار،الموصليجئيبنعثمان،الفتحلأبيالخصائع،-39

الرحمنعبدعليهومحلقحققهلأرسطوطاليس!،،القديمةالعربيةبالترجمة،الخطابة-54

.م9971بيروت،القلمدار،بدوي

تحقيقمحمدبنأحملبنمحعدالوليدأبيرشد،بتلخيعابنلأرسطوطاليمم!،،-الخطابة41

هـ.ا287القاهرة،الثقافيةللشؤونالأعلىالمجلس،اساسليممحمدالدكتوروشرح

بنالثهعبدبنالحسينعليأبيسينا،بتلخيعابنلأرسطوطاليس،،الخطابة-42

القاهرة،الثقافةلقصورالعامةالهيئة،أساسليممحمدالدكتورتحقيق،الحسن

.م4951الأولىالطبعةعنمصورة،م2فى.9

القزويني،الفضلبنالكريمعبدبنمحمد،للرافعي،زرعأملحديثالضرعررة-43

هـ.ا114/طا،بيروت،حزمابندار،سلمانحسنمشهورتحقيق

مكتهمبةشاكر،محمدمحمودعليهوعلققرأه،الجرجانيالقاهرلعبدالإعجاز،دلائل-44

هـ.ا3/314ط،القاهرة،الخانجي

الرحمنعبدثحقيق،الخطيببنالدهعبدبنالرحمنعبد،للسهيلي،الامبرلفالروض-54

.القاهرة،الحديثةالكتبدار،الوكيل

البستي،حبانبنمحمد،حاتمأبي،حبانلابناليفضلاء،ونزهةالعقلاءروضة-46

هـ.13؟7بيروت،العلميةالكتبدارالحميد،عبدالدينمحييمحمدتحقيق

دارشرف،جلالمحمدالدكتورتحقيق،الشيبانيحنبلبنأحمدللإمامالزهد،-47

.م9841الإسكندرية،الجامعيالفكر



يوسفبنباسمالدكتورتحقيقعمرو،بنأحمدبكرأبي،عاصمأي!لابن،ةت!لا-48

هـ.ا1/914ط،الرياض،والتوزيعللنشرالصمييدار،الجوابرة

المعارفدائرةمجلسررعلي،بنالحسينبنأحمدبكرأبي،للبيهقي،الكبرىالسنن-94

هـ.4134/طا،الدكنآبادحيدر،النظامية

الغفارعبدالدكتورتحقيق،شعيببنأحمدالرجمنعبدأبيللئسائي،،الكبرىالسنن-55

هـ.ا1/411طبيروث،،العلميةالكتبدارحسن،كسرويوسيدالبنداي،سليمان

شعيبتحقيق،عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسللذهبيالنبلاء،اعلامسير-51

هـ.1/3،41ط،بيروت،الرسالةمؤسسةالعرقسوسي،نعيمومحمدالأرناؤوط

الجضيزفي،أيولببنهشامبنالملكعبدمحملأبي،هشاملابن،النبويةاديرة-52

مكتبة،شلبيالحفيظوعبد،الإبياريدمابراهيمالسقا،مصطفىتحقيق،المصرفي

هـ.ا375/طا،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى

الشرخمصي،احمدبنمحمدإملاء،الشيبانيالحسنبنلمحمدالكبيرالشيزشرح-53

شركةمطبعة،العربيةالمخطوطاتمعهدالمنخد،الدينصلاحالدكتورتحقيق

.م1971الشرقيةالإعلانات

تحقيقالسرايا،أبيبنيعيشبنعليبنيعيشالبقاءأبي،يعيشلابن،المفصلشرح-45

.القاهرة،التوفيقيةالمكتبة،الغضيعبدالجوادعبدلهماسماعيلأحمد،السيدأحمد

محمدتحقيق،سلامةبنمحمدبنأحمدجحفرأبيللطحاويالآثار،معانيشرح-55

.م1399/طا،بيروت،العلميةالكتبدارالنجار،زهري

بنألئههبةبنالحميدعبدحامدأببالدينعزالحديد،أبيلابن،البلاغةنهجلفرح-56

عيسىالعربيةالكتبإحياءدار،ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،الحسينبنمحمد

.ولثركاهالحلبيالبابي



تحهمقيق،سورةبنعيسىبنمحمدعيسىابيللترمذيع!ألتةغقيهؤبمم!،النبيشكائلكاص7

.م2".1/5ط،بيروت،الإسلاميالغربدار،الفحلياسينماهرالمشيخ

الدكتورتحقيقالراز!ا،زكريافارسبنأحمل،فارسلابن،اللغةفقهفيالصاحبي-58

هـ.1/4141ط،بيروت،المعارفمكتبة،الطباعفاروقعمر

أحمد،بنعليبنأحمدالعباسابي،للقلقشنديالإنشا،صناعةفيالأعشىصبح-59

هـ،ا34"القاهرة،المصريةالكتبدار

الجعفي،إسماعيلبنمحمدلدهعبداأبي،للبخاري،لصحيحاالجامع=البخاري-صحيح56

هـ.3/5741ط،بيروتكثير،ابندارالبغا،ديبمصطفىالدكتورتحقيق

!سلمبنالحجاجبنمسعلمالحسينلأبي،الصحيحالجامع=مسلمصحيح-61

.بيروت،الجيلدار،النيسابوريالقشيري

معروفعوادبشارتحقيق،الزهريمنيعبنمحمدسعد،لابنالصغير،الطبقات-62

.م9502/طات!نس،،الإسلاميالغربدار،جولزاهدومحمد

مكتبةعمر،محمدعليتحقيق،الزهريمنيعبنمحمدسعد،لابنالكبير،الطبقات-63

هـ.ا1/142ط،بالقاهرةالخانجي

محمدمحمودوثرحهقراه،سلامبنمحمدللجمحي،الشعراء،فحولططبقات-64

الفاهرة،،المدنيدار،المحققارتضاهاالتيالثانيةالنشرةشاكر،

سعيدمحمدتحقيق،الأندلسيربهعبدبنمحمدبنأحمد،ربهعبدلابنالفريد،العقد-56

هـ.ا935القاهرة،الكبرىالتجاريةالمكتبة،العريان

الكتبدار،الدينوريمسلمبنأددهعبدمحمدأبي،قتيبةلابنالأخبار،عيون-66

هـ.ا343المصرية



الدكتورتحقيق،الدينوريمسلمبنأللهعبدمحمدأبي،قتيبةلابن،الحديثغريب-67

هـ.ا397/طابغداد،،العانيمطبعة،الجبورياللهعبد

عبدتحقيق،البستيإبراهيمبنمحمدبنخمدسليمانأبي،يبا!!لل،الحديثغريب-68

هـ.2841اللهحرسهاب!مكةالقرىامجامعة،العزباويإبراهيمالكريم

الفهعبدبنالملكعبدالمعاليأبي،الجوينيألحرمينلإمامالظقم،التياثفيالأممغياث-69

،الدعوةدار،المنعمعبدفؤأدوالدكتورحلميمصطفىالدكتورتحفيق،يوسفأبن

هـ.ا84"/\ط،الإسكندرية

حجربنعليبنأحمدالفضلأبيللحافظالبخار!ا،صحيحشرحالباريفتح-75

هـ.ا379بيروث،المعرفةدار،الشافعيالعسعقلاني

البئاالرحمنعبدلأحمد،الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندلترتيبالربانيالفتح-71

.القاهرة،العربيالتراثإحياءدار،بالشاعاتيالشهير

.القاهرة،العربيالبيانلجنةمطبعةجابر،بنيحيىبنأحمدللتلاذري،البلدانفتوح-72

القهعبدالمنعمعبدتحقيقالبصرىا،اللهعبدبنمحهدإسماعيلأيي،للاردي،الشامفتوح-73

.م971"القاهرة،العوبسجلمؤسسةعامو،

بنالحكمعبداللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبي،الحكمعبدلابنوأخبارها،مصرفتوح-47

هـ.ا1/614ط،بيروتالفكر،دار،الحجيريمحمد:تحقيق،المصريالقرلثيأعين

،بيروتالأضواء،دار،شيريعليتحفيق،الكوفيأعثمبنلأحمد،الفتوح-75

اهـ.141/اط

،البكريمحمدبنالعربزعبدبنالدهعبدعبيد،لأبي،الأمثالكتابج!شفيالمقالفصل-76

.م3/1983ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،قطامشالمجيدوعبدعباسإحسانتحفيق

هـ.1139طهرانتجدد،رضاثحقيق،النديمإسحاقبنلمحمد،الفهرست-77



أبيتحقيق،الجرريمحمدبقمححدبنعليالدينعزالأثيرلابن،التاريهغفيالكامل-78

هـ.ا3/184ط،بيروت،العل!يةالكتبدار،ضيالقااللهعبدالفداء

تحقيق،الخراسانيقتيبةبنمخلدبنحميدأحمدأرازن!جويه،لابن،الأموالكتاب-79

الإسلامية!والدراساتللبحوثفيصلالملكمركز،فياضذيبشاكرالدكتور

هـ.6541/ط،الرياض

دار،صالحإبراهيمتحقيق،سنينبنإبراهيمبنالقاسمأبي،للختلي،الديباجكتاب-58

.م1/4991ط،بيروتالبشائر،

للواقدي،الشيباف!،حارثةبنالمثئىوذكرالعراقفتوحمننبذةمعالزدة-كتاب81

دار،الجبورييحيىالدكتورتحقيق،-المحفقنسبهكدا"واقدبنعمربنمحيد

هـ.ا1/514ط،بيروت،الإسلاميالغرلمحبا

الأعظمي،الرحمنحبيبالشيختحقيق،اترؤزيالمباركبناللهلعبدالزهد،28-كتاب

.بيروت،العلميةالكتبدار

عليتحقيق،العسكريسهلبناللهعبدبنالحسنهلاللأبي،الصناعتين-كتاب83

هـ.ا654بيروت،العصريةالمكتبة،إبراهيمالفضلأبوومحمدالبجاوي

محمدبناللهعبدبكرابي،لثيميبةأبيلابنوالآثار،الأحاديث0فيالمصنفالكتاب-84

قرطبة،دار،عوامةمحمدأحاديثهوخرحنصوصهوقدمحققه،العبمصيإبراهيمبن

هـ.1/7241ط،بيروت

،بيوت،الكتبعالم،جونسمارسدنئحقيقللواقدي،،المغازيكتاب-85

اهـ.484/3ط

ووضعحقه،عبدوسبنمحمداللهعبدأبي،يراي!شهجلل،والكتابالوزرأء68-كتاب

ومطبعةمكتبة،شلبيالحفيظوعبدالإبياريوإبراهيمالشقامصطفىفهارسه

هـ.ا1/357ط،القاهرة،الحلبيالبابيمصطفى



الخوارزمي،عمربنمحمودالقاسمأبيللزمخمثري،التنزيلحقائقعنالكشاف-87

يىوت.،التراثإحياءدار،المهديالرزاقعبدتحقيق

حسامبنعليالدينعلاء،فوريللبرهان،والأفعالالأقوالسننفيالثمالكنز-88

،بيروت،الرسالةمؤسسةالسمهمقا،وصفوةحيانيبكويتحقيق،الهنديالمشقيالدين

هـ.5/1،41ط

نظرقتيبةأبيتحقيقحماد،بنأحم!بنمحمدبشرا!أللدولارا،والأسماء،الكنى-89

هـ.ا124بيوت،حزمأبندار،الفارياييمحمد

اللهعبدتحقيقعهملي،بنمكزمبنمحمدالدينجمالمشظور،لابن،العربلسان-؟"

.المعارفدار،الشاذليوهاشماللهحسبومحمدالكبير

الدينضياءاللهنصرالفتحأببالأثير،لابنوالشاعر،الكاتمباأدبقيالسائرالمثل-19

الحميد،عبدالدينمحعيمحمدتحقيق،الموصليالكريمعبدبنمحمدبنمحمدابن

هـ.1358القاهرة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبة

محهممدبنمحمدبنمروانبنأحمد،الدينوريبكرلأبي،العلموجواهرالمجالسة-92

هـ.ا914بيروت،حزمابندأر،سلمانآلحسنمشهورتحقيق،المالكي

الفضلأبومحمدتحقيقأحمد،بنمحمدبنأحمدال!فضلأبيللميداتي،،الأمثالمجمع-93

هـ.ا2/754ط،بيروت،الجبلدار،إبراهيم

محمدتحقيق،الدمشقيالشبليالثهعبدبنلمحمد،الأوائلمعرفةفيالوسائلمحاسن-49

.م1/21،2ط،بيروت،لنفائسادار،التونجي

،الجديدةالآفاقدارشخيتر،لبختنإيلزهتحفيق،البغداديحبيببنلمحمدالمحبز،-95

.بيروت

دار،عميراتزكرياتحقيقالأصبحيئ،أنس!بنمالكللامام،الكبرىالمدؤنة-96

.بيروت،العلميالكتب



علي،بنالحسينبنعليالحسنأبيللمسعوديالجوهر،ومعادنالذهبمروقي-97

هـ،1386القاهرةالتحرير،كتالبالحميد،عبدالدينمحيمححدتحقيق

مصطفىتحقيق،الثهعبدبنمحمدالنيسابوريللحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك-98

هـ.ا114/طا،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،القادرعبد

مؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدللإمامالمسند،-99

هـ.ا24"بيروت،الرسالة

وغجمى،عربيمامنالأرضملوكإلىورسليلأفياالنبيكتابفيالمفيالمصباح-ا؟8

عليهوعلقصححه،الأنصاريأحمدبنعلىبنمحمدالثهعبدأبي،حديدةلابن

هـ.أ2/554ط،بيروت،الكتبعالم،الدينعظيممحمد

الأعظصي،الرحمنحبيبتحقيق،الصشعانيهمامبنالرزاقعبدبكرلأبي،المصنف-151

.2/0341ط،بيروت،ايلإسلاميالمكتب

وتخريج:تحقيق،البصريزيادبنمحمدبنأحمدنسعيدلأراالأعرابا،ابنمعجم-1"2

العربيةالمملكة،الجوزيابندار،الحسينيأحمدبنإبرأهيمبنالمحسنعبد

هـ(أ184/طا،السعودية

اللهعوضبنطارقتحقيقأحمد،بنسليمانالقاسمأبي،لنطبراني،الأوسطالمعجم-ا؟3

هـ.5141القاهرة،الحرميندار،الحسينيإبراهيمبنالمحسنوعبدمحمدابن

دأر،الجنديالعزيزعبدفريدتحقيق،الحموياللهعبدبنلياقوت،البلدانمعجم-401

.بيروت،العلحيةالكتب

احمدتحقيقالخضر،بنمحمدبناحمدبنموهوبمنصورأبيللجواليقي،المعرب-أ55

هـ.2/1389ط،المصريةالكتبدارشاكر،محمد

عادلتحفيق،الأصبهانيأحمدبنالثهعبدبنأحمدنعيملأيي،الصحابةمعرفة-196

هـ.9141/طا،الرياضللنشر،الوطندار،العزازي



الكتب،عالمجونس!،مارسدنتحقيقواقد،بنعمربنمحمد،للواقدي،المغازي-071

هـ.3/4541ط،بيروت

،الأنصاريأحمدبنيوسفبناللهعبد،هشاملابن،الأعاريبكتبعناللبيب-مغني801

هـ.ا142/طا،الكويت،الخطيبمحمداللطيفالدكتورعبدوشرحتحقيق

وعبدشاكرمحمدأحمدتحقيق،الضبييعلىبنمحمدبنللمفضل،المفضليات-ا59

.هطبمصر،المعارفدار،هارونالسملام

محمد،بنالمباركالسعاداتأيي،الأفيلابن،الغرائبطوا!لثرحفيالطالبمنال-ا51

هـ.2/1741ط،القاهرة،الخانجيمكتبة،الطناحيمحمودالدكتورمحمدتحقيق

الشهابي،سكينةتحقيق،القرشيبكاربنللزبير،النبيأزوأجكتابمنالمنتخب-ا11

هـ.ا1/354ط،بيروت

بنمحمدالقاسممحمدأبيللسجلماسي،،التجنيسأساليبثحنيسفيالبديعا-اتنزع21

،الرباط،المعارفمكتبة،الغازيعلألوتحقيقتقديم،الأنصاريالعزيزعبد

اهـ.481/1ط

الخوجة،بنالحبيبمحمدتحقيق،القرطاجئيلحازمالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاج-ا13

.م9811بيروت،الإسلاميالغربدارمنشورات

تحقيق،الحزانيالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدتيميةلابن،النبويةالسنةمنهاج-ا41

.الرياض،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمنشورات،سالمرشادمحط"

جامعةمنشورات،اللتليفعبدالدكتورحسينتحقيق،خلفبنلعلي،لبيانا-مواد511

.م9821طرأبلس،الفاتح

محمدأحاديثهوخرجورقمهصححهالأصبحيئ،أنسبنمالكللامامالموطأ،-161

.القاهرة،الحديثدار،الباقيعبدفؤاد



محليتحقيققايماز،بنعثمانبناحمدبنمحمد،للذهبي،الرجالنقدفيلاعتدالا-ميزانا17

.م9951بيروت،العلميةدارالكتبالموجود،عبدأحمدفوعادلمعومحمد

الممريةالهيئة،قرنةعليمحمدتحقيق،الحسينبنمنصورسعدأب!للآفب،الذز،نثر181

.م9811القاهرة،للكتابالعامة

أبيالدينجمال،برديئغريلابن،والقاهرةمعرملوكفيالزاهرةالنجوم-ا19

هـ.1/1348ط،القاهرة،المصريةالكنبدار،الأتابكيالمحاسن

عبدحسنعليبقلمحجر،لابنالفكر،نخبةتوضيحفيالنظرنزهةعلىالنكث-ا52

هـ.1341/طا،الدمام،الجوزيابندأرالحميد،

الكريمعبدبنمحمدبنالمباركالأثير،لابنوالأثر،الحديثغريبفيالنهاية-ا21

.بيروت،العلميةالمكتبة،الطناحيومحمود،الراويطاهرتحقيق،الجرري

عامر،المنعمعبدتحقيق،عثمانبنمحمدبنسهلحاتمأبي،للسجستانيالوصايا-122

.ام961القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة

الفزاجع،؟ثالنا

،الرياض،العلومدارعتاد،محمدللدكتورشكري،الأسلوبيالبحثاتجاهات-أ

هـ.ا554/اط

معر،نهضةدار،الحوفيمحمدأحمدللدكتور،الأمويالعصرفيالسياسةادب-2

.هط،القاهرة

الخانجي،مكتبة،الهاديالدينللدكتورصلاح،والراشدينالنبوةعصرفيالأدب-3

هـ.7541القاهرة

الدار،الشكعةمصطفىللدكتورالنثر،كتاب:الإسلاميةالحضارةموكبفيالأدب-4

هـ.1لما3/4ط،القاهرة،اللبنانيةالمعرية



القاهرة،العربيةالدرأساثمعهدمطبوعاتمندور،للدكتورمحمد،وفنونهالأدلب-5

.ام961

الكتب،عالم،جمعةلطفيرابحمراجعة،جمعةلطفيلمحمد،والخطابةالأسلوب-6

.م9991القاهرة

.م91؟1/4،ط،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة،الشايبلأحمد،الأدبيالنقد7-أصوالط

،التوابعبدرمضانالدكتورترجمةزلهايم،لرودلف!القديمةالعربيةالأمثال-8

هـ.أ3/454ط،بيروت،الرسالةمؤسسة

الفكر،دار،قطامشالمجيدعبدللدكتور،تحليليةتاريخيةدراسة:العربيةالأمثال-9

هـ.08/114ط،دمشق

دار،عليأبوتوفيقمحمدللدكتور،تحليليةدرأسة:الجاهليوالعصرالعوبيةالأمشال-1،

هـ.1/8841ط،ثبيو،ئسلنفاا

.م9371القاهرةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنة،علىكردلمحمد،البيانا-أمراءا

والتاريخ،للتراثزايدمركز،زيتونيأحمدالغنيلعبد،الجاهليالشسعرفيالإنسان-21

هـ.ا124/طا،العين

الفكردارالسيد،للدكتورشفيع،وتقييمتأصيل:العربعندالبلاغيالبحث-13

.القاهرة،الربي

القاهرة،الآدابمكتبة،الصعيديالمتعاللعبد،المفتاحلتلخيعسالالضاحبغية-14

هـ.5421

دار،الميدانيحبنكةحسنالرحمنلعبدوفنونها،وعلومهااسسها:العربيةالبلاغة-51

هـ.1/6141ط،دمشق،القلم

.11ط،القاهرة،المعارفدار،ضيفللدكتورلشوقي،وتاريختطورالبلاغة-61



والتوزيع،للنشرالفرقاندارعباس!،حسنللدكتورفضلوأفنانها،فنونهاالبلاغة-17

هـ.7/2141ط،غتمان

المعارلهت،داردروي!ش،أحمدالدكتورترجمة،كوينلجونالشعر،لغةبناء-18

.م199ال!/3ط

الثفافيالمركز،لحمدانيللدكتورحميد،الأدبيالنقدمنظورمنالسرديالنعئ!بنية-91

،م2/9391ط،بيروت،العربي

بصصر،ا!لعارفدار،ضيفللدكتورشوقي،لإسلامياالعصر:العربيلأدباتاريخ-52

.7ط

،حجازيفهميمحمدالدكتورترجمة،سزكينللدكتورفؤاد،العربيالتراثتاريخ-12

هـ.ا114الرياض.الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

دارالمقداد،للدكتورمحمود،الإسلامصدرفيالعربعندالنثريالترسلتاريخ-22

.م1/9931ط،بيروتالمعاصر،الفكر

.م9391/طا،الهلالمكشبة،الكرديطاهرلمحمد،وآدابهالعربيالخطتاريخ23

،الإسلامفيرجالهومعرفةالتاريخعلمتطورفيدراسة:والمؤزخونالعربيلتاريخا-42

.ما؟3/83ط،بيروت،للملايينالعلمدأر،مصطفىلشاكر

عهدعلىكانتالتيالعلعيةوالحالةوالمتاجروالصناعاتتال!علاوالإدأريةالتراتيب-52

عبدبنالحيد!بعالإسعادأبي،للكتاني،العلتةالمنورةالمدينةفيالإسلاميةالمدينةتأسيس

هـ.1346الرباط،الفالصيبدربالأهليةالمطبعة،الإدريسيالحسنيمحمدبنالكبير

الفتاحعبدإلهـيهوأضافعليهوعلقبهاعتنىشاكر،محمدلأحمد،الكتبتصحيح-26

هـ.2/5141ط،القاهرة،السنةمكتبة،غدةأبو

مكتبة،موسىأبومحمدللدكتورمحهد،البيانلمسائلتحليليةدرأسة:البيانيالتصوير-27

هـ.41هـ2/5ط،القاهرة،وهبة



الدائرةمنشوراتمن،المقدسيلأنيس،العرببالأدبفيالنثريةالأساليبتطور-28

.ام935بيروت،الأمريكيةبيروتجامعةفيالربية

المكتبة،صفوتزكيلأحمد،الزاهرةالعربيةعصورفيالعربخطبجمهرة-29

.بيروت!أالعلمية

المكتبة،صفوتدكيلأحمد،الزاهرةالعربيةعصورفيالعربرسائلجمهرة-35

.بيروت،العلمية

،بيروت،البيارقدأر،هيكلخيرللدكتورمحمد،الشرعيةالسياسةفيوالقتالالجهاد-13

هـ.أ2/174ط

التهاميالوأحدوعبدمشبالمحمدترحمة،بروطونلفيليب،التواصلفيالحجاج-32

.م13،2/أط،القاهرة،للترجمةالقوميالمركز،العلحي

البابيعيسىمطبعةزعيتر،عادلترجمة،لوبونلجوستاف،العربحضارة-33

.القاهرة،الحلبي

دمشق،العربالكنابأتحا"دمنشوراث،عباسلحسن،العربيةالحروفخصائص-34

.ام998

وعمر،الأرديالجليلوعبد،معتصممحمد:ئرجمة،جنيتلجيرار،الحكايةخطاب-35

.م2/9971ط،القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلس،حلي

منشورات،فريحةأنيسترجمة،غرنباومفونلغوستاف،العربيالأدبفيدراسات-36

.م9951بيروت،الحياةمكتبة

.القاهرة،الحديثدأر،عضيمةالخالقعبدلمحمد،القرآنلأسلوبدراسات-37

وهبة،مكتبة،موسىأبومحمدللهـدكتورمحمد،بلاغيةدراسة:التراكيبدلالات-38

هـ.9241/ط،القاهرة



،بيروتالعرب!لم،الثقافيالمركز،إبراهيمالثهللدكتورعبد،العربيةالسردئة-39

.م1/1992ط

للدراساتالعربيةالمؤسسة4الفتاحعبدشاكرلتهاني،العربيالأدبفيالذاتيةالسير-4"

.م2552/طا،بيروتوالنشر،

/اط،المعريةالنهضةمكتبةفهي،حسنللدكتورماهر،وفنتاريخ:السيرة-!1

.م971"

الأدببتأثيرموضوعاتهواشكالهتطور:197"-5185الحديثالعربيالشعر-42

والدكتورسعدالسيدشفيعالدكتورعليهوعلقترجمه،موريه.ستأليف،الغربي

.م3552القاهرة،غريبدار،مصلوح

دأرزكي،كمالأحمدللدكتور،والإسلاميالجاهليالعمينفيالهذليينشعو-43

هـ.ا389القاهرةوالنشر،للطباعةالعربيالكتاب

مراجعة،الدينعزالبناالدكتورحسنترجمة،أونج.لوالترج،والكتابيةالشفاهتة-44

هـ.ا414الكويت،182المعرفةعالمعصفور،الدكتورمحمد

الطرابلهمسي،الثهنعمةبنأفندينوفلتاليف،العربتقدماتفيالطربصناجة-45

.بيروت،الأمريكانمطبعة

العربي،الثقافيالمركز،الوليلمحمد،والنقديالبلاغيالخطابفيالشعريةالصورة-46

"ام995بيروت

،بالقاهرةالمعارفدارالعفاد،محصودعباسللأستاذالصذيق،عبقرية-47

.ام989/1طه

المغربللنمثر،توبقالدارالزأهي،فريدترجمةكريسطيفا،لجولهـياالنعئ!،علم-48

.ام9؟7



دارمنصور،حسينالدكتورسعيدلأستاذناالحميد،عبدنثرفيالشعرعناصر-49

الإسكندرية.الوفاء،

.القاهرة،العرببالفكردار،الجنديلعلي،الجناسفن-5"

والتوزيع،والنشرللطباعةمصرضهضةدال،الحوفيمحمدأحمدللدكتور،الخطابةفن-15

.م1502القاهرة

سويد،ياسينالدكتورالركنللعميد،ومصادرهأصوله:الإسلاميالعسكريالفن-52

هـ.ا1/984ط،بيروتوالنشر،للتوزيعالمطبوعاتثركة

للدكتورراكان،الهجريالخامسالقرنمطلعحتىالعربيالنثرواالقصعيىالفن؟3

.م1152دمشق،للكتابالعامةالسوريةالهيئةمنشورات،الصفدي

،القاهرة،المعارفدارضيف،للدكتورشوقي،العربيالنثرفيومذاهبهالفن-54

.\ا!ل

النشرمجلس،مصلوحللدكتورسعد،اللسانيةوالأسلوبياتالعربيةالبلاغةفي-56

.م3502الكويت،العلمي

للنشر-العالميةالمصريةالشركة،العالعبديونسمحمدللدكتور،العربيالنثرفي-57

.م1/9961ط،القاهرة،لونجمان

.بيروت،الجيلدار،بدرانمحمدترجمة،ديورانتلليل،الحضارةقصة58

إبراهيمعليترجمة،إمبرتاندرسونلإنريكي،والتقنيةالنظرية:القصيرةالقصة-95

.م8002القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلس،منوفي

،الهجريالثالثالقرنبدايةحتىالجاهليةمنالع!ربيةالخطابةفيالخلقيةالقتم-6؟

.بنغازيجامعةمنشورأتمنصور،حسينللدكتورسعيد

عبدبناللهللدكتورعبد،العليالتحقيقميزانفي،والسياسةالإمامة،كتاب-61

مرر.ا1/554ط،المنورةبالمدينةالدارمكتبة،عسيلانالرحيم



الإسلامي،المكثب،الأعظميمصطفىللدكتورمحمدصحتمالتةصطبهؤلمم!،النبيكتاب-62

هـ.أ2/398ط،بيروت

شيخولويسالأبتأليف،الخطابةعلمفي:الثانيالجؤء،الأدبعلمكتاب-63

.ما؟3/26ط،بيروت،اليسوعيينالآباءمطبعة،اليسويى

الرياض،العربيةالمجلةكتابمنشوراتالعقاد،محمودلعباس،الشاعرةاللغة-64

هـ.ا435

والأدبي،اللغويتطورهامقوماتها،نشأتها،:الأولالقرنفيالإسلاميةالمجتمعات-65

.م9661بيروت،للملايينالعلمدار،فيصلشكريللدكتور

الده،حميدمحمدجمعها،الراشدةوالخلافةالنبويللعهدالسياسيةالوثائقمجموعة-66

هـ.أ7/224ط،بيروت،النفائسدار

إلىنقله،ديروشلفرانسوا،العربيبالحرفالمخطوطبات!كلاعلمإلىالمدخل-67

،لندنالإلسلامي،للتراثالفرقانمؤسسةسيد،فؤادأيمنلهوقدمالعربية

اهـ.2/431ط

،2ط،القاهرة،الريالفكردار،فرجلمحمد،الإسلاميةالعسكريةالمدرسة-68

ليحمى،نقديةدراسة:الراشدةالخلافةعصر،الطبريتاريخفيمجتفأبيمرويات-69

.الرياص،العاصمةدار،اليحشعليبنإبراهيمابن

ا"!يل،دارالأسد،الدينللدكتورناصر،التاريخيةوقيمتهاالجاهليالشعرمصادر-57

.م8/1996ط،بيروت

-رث!نللالعالميةالمصريةالشركة،عنانيللدكتورمحمد،الحديثةالأدبيةالمصطلحات71

.م2""2/3ط،القاهرة،لونجمان

الإيرأنية،الثقافيةالمستشارية،التونجيلمح!د،عربي-فارسي:الذهبيالمعجم-72

.ام993دمشق



،المهندسوكاملوهبةلمحدي،والأدباللغةفيالعربيةالمصطلحاتمعجم-73

.ام2/984ط،بيروت

.م2/9931ط،الإسلاميالغربدار،إقبا!المثرقاويلأحمد،المعاجممعجم-74

دارالمنجد،الدينللدكتورصلاحص!تمالئةغقجهؤلمملؤ،اللهرسولعنألفمامعجم-74

هـ.541؟/طا،بيروتالجديد،الكتاب

،لبنانمكتبة،مطلوبللدكتورأحمد،القديمالعرببالنقدمصطلحا!تمعجم-75

.م1552/طا،بيوت

القوميالمركزنصار،حسينترحمةهوروفت!م!،ليوسفومؤلفوها،الأولىالمغازي-76

.م8102القاهرةأشاروا،كماقديمةطبعهعنللترجمة

طبعهعلساعدتعلي،للدكتورجواد،الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفضسل-77

هـ.ا2/134طبغداد،جامعة

هـ.ا2/424ط،قم،الفيروزآباديمنشوراتالمظفر،رضالمحمد،المنطق-78

وتعليقوترجمةتقديم،الأدبيوال!تاريخوالنقدالأدب:الأولالجزءوالنقد،الأدبموسوقة-79

.م1999القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلسشي!حة،الحميدعبدالدكتورأستاذنا

دارالهلهمل،عثمانبنالرحمنللدكتورعبد،والانتحالالأصالةبينالجاهليالنثر-80

هـ.أ1/914ط،الرياضالمؤيد،

،القاهرةالكبى،التجاريةالمكتبة،مباركزكيللدكتور،الرابعالقرنفيالفننالنثر-81

.2ط

هـ.1541بالرياضلأدبياالنادي،شرفياسرلمحمد،المضاأةوالقصيدةالنثيرة-82

ا!رية،النهضةمكتبةنصار،للدكتورحسين،العربيالأدبفيالفنيةالكتابةنشأة-83

.م2/6961ط،القاهرة



عماربنفضلالدكتورترجمةمونرو،لجيمز،الجاهليالشعرفيالشفويالنظم!4

هـ.ا974الرياض،الأصالةدار،العماري

والنشر،للطباعةمصرنهضةدار،هلالغنييللدكتورمحمد،الحديثالأدبيالنقد-85

.م6991هرةالقا

كلية،العجيحيالناصرللدكتورمحمد،الغرلبيةالنقدومدارسىالحديثالعربيالنقد-86

.م1/9981طسوسة،الآداب

القاهرة،الأسرةمكتبةزكريا،فؤادالدكتورترجمةشولنيتز،لجيروم،الفنيالنقد-87

.م1352

العلومدار،الوهيبيالثهعبدلفاطمة!أالهجريينوالخامسالرابعالقرنينفيالنثرنقد-89

هـء1141/اط،الرياضوالنشر،للطباعة

أبورباحخالدلنبيل،العباسيالعصرنهايةحتىالنقديالعربتراثفيالنثرنفد-59

.م9931للكتابالعامةالمصريةالهيئةعلي،

قناوي!عليالعظيملعبدالجاه!ب،العصرفي:الأولالجزء:العربيالشعرفيالوصف-19

هـ.1368/طابمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمكتبة

البلعيض،الزسانل،اإدبغا

بكليةماجستيررسالةيعمرانن،لنعيمةالأثير،لابنالسائرالمثلكتابفيالججاج-ا

.م21،2الجزائر،معمريمولودجامعة،واللغاتالآداب

الرحمن،عبدمحمدماهرلمحمد،نصئةنحويةدراسة:الأمويالعصرفيالسياسيةالخطب-2
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Thesis abstract

The Literary Structure in the Sahaba Prose (The Prophet's

Companions' Prose): An Analytical Study

The Prophet's Sahaba (Companions) had a great heritage of prose

literature. The prose literature here refers to this literary genre which

includes some artistic elements. The contents and the elements of

this prose need to be studied and analyzed,as well as its issues,either

verbal or written issues its sources and the impact of Islam on it. For this

reason,the title of this study is ((The Literary Structure in the Sahaba

Prose (The Prophet's Companions' Prose): An Analytical Study)).

One of the biggest scientific problems of this prose is filtering its

sources, and then studying the credible ones. In this study,) worked

tirelessly to select the authentic texts,excluding any suspicious one.

We can say that the Prophet's Companions' prose includes two

types: oral and written texts. Furthermore, there are other verbal types,

such as: narratives, wills, debates, human description, proverbs, prose

elegies and answers.

Regarding the rhetoric, we can find the Companions' speeches during

the Prophet's life, the political speeches, the Jihad and battles speeches,

the reflection speeches,and the austerity and elegy speeches. In their

speeches 'they had some traditions which we mention it in our study.

Concerning the written texts, there are: the oldest books,the political

and the authority book, the Jihad texts, the Fitna (civil strife) and Khawarij

books, the written wills,the judiciary and justice books,the urbanism

on books, the jurisprudence books, the funds books, the companions'

signatures. In their written texts, they had also some traditions which we
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mention in our study'including another exquisite art'which is the rings

engraving.

The study tackles in detail the structure elements in the: rhetorical

art'written texts' narratives. It also deals with argument and reasoning

signs' defining their sources' figures and technics. In addition' the study

shows the language characteristics' such as: words'sentences' common

styles. It reveals the images sources' manifesting their technics' the most

important of which are: similarity' metaphor' metonymy'real images' and

the common words. It also refers to the improvement elements in the

prose' so it studies the antithesis and the contrast' which are two bases

of the prose'as well as the paronomasia and the rhymed prose' which

are represented in the prose in three forms: equilibrium'assimilation and

harmony.

In the conclusion of the thesis' I present the results and the

recommendations.
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هكاا....،.....................،................والصناغشالهمتجوب:الخامسالفصل

س!ص"ء
515000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000000.والمقاتلةالطباق111

5160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...اطباقا

0000000000000000000000000000517+...............المقابلة

028..........."..............................10000000000000000000000...ساتجلا129

525000.+.......................،........................".............التامالجناس

5210000000000000000...."...........................................المحرفالجناس

521000000000000000000000000000000000000000000،0000000000000000000..المضارعالجناس

52300000000000000"...........................،.....................اللاحقا"لناس
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الصفص7الهوضوع

52300000000.ء........................،..........الخطأوال!تهمصحيفجناسفيالقول

52500000000000000000000000000000،000!.!،..،......!.*.....،.+،.....الاشتقاقجناس

5260000000000000..!..............................................الأصللمحجناس

52800000000000000000000...."..........................."...............عخشلا!س9

0000000000000000000000،5280000000000000000000000000000000000000الخاطر.عفؤالسجع

9000000000025.+............................................والحروفرئ!ضلاسجع

0000000000000000000000000000000000000000005310000000000000000000000.ريسيلاالسجع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،5310...بفاصلثينالسجع

000000000000000000000000000000000000000000135....!.......+...فواصلبثلاثالشجع

5320000000000000000000000000000000000000000000000000000000."..........بأربعالسجع

532000!+......ء.....،....+...!..............................،.......بخمسالسجع

53200000000000،0000000000000000000...."...............................تسسبالسمجع

53200000000،...!..........................................!...........بسبعالسجع

53300000000000،00000000000000..".............الصحابةعندالسجععلىمقدلمالمعنى

53400000000...ء..................................................".الداخلىالسجع

000000000000000000000000000000000000000000053400000000000000000000،السجعتعاقب

535000000000000"....................".."..."...........،........."..المرصعالسجع

5350000000000000000.+.............................................*المتوازي"ابسجخ

00000000000،53600000000000000000000000000000000000000+............السجعمنالمنكر

00000000000000000000000000000000000000000000،00،53800000000....النقميئالئقاليذ141

53800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.."........الموازنة

يلاه00000000000000000000000000000000000000000000009"...........................ثلةلمماا

000000000000935"....................................*..!.....،...........منسجالاا

45يلا....!...".....................................".........................يمةلجاا

0000000،0000945*..!.،....،....!....،....،،!..+*.،+.....!..........جعتزاوازليالمضا

ائاثل/!هبمب!
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-أ

.ةو!ماخصقانصه:اأأء!+

ممنغيرهمنثرؤققبيناالمرجؤله،حفهيوفلمالصحابةنثر

كادأوحفهلحقهم

عليهمتتنزلكانتالذينالقومهؤللاءنثرئتركأنعكفعز

اللهرسولإلىيستمعونكانواوالذين،المعجزاتاللاتإت

بالوحي،المؤئدوسلمعليهصلى

عهدقريبوهموالذين6العربأفصخوهومدرستهفيويدرسون

المنقى.المتينالذدبذلك،الجاهليةأدبنابأصول

متأئيةدراسةالنثرهذالدراسةالاهتماململىحقداعتيأولئككل

هناتنقرعشواء،خبطفيهخابطة،عجلةدراسةلل،مستقصية

قليلأ،وهنالكقليلأ،

وتظلمالذدب،منفتفسد6منهيصخلممجامنهصخماتخلط

والعصز،والرجالالتاريخ

.-وقع،قدمطافهنهايةفيالظلمولكققصد،بخيرأوبقصد

النوايا.ئختبزل!وعزاللهوعند

ض-مه

تىبحع
-*ب

"يم"

--*يم

---يتما

تءا*

"-ش"صلاء!؟ءههء6،282ء"،ه،2ء+499ء

!،له!رر!.د!!ا"!كاا-"دا"اأح*أءفى"هح."
!لكا!!!اء2**"130(46""أا."ءح

*!عهر!صلمصه!!م3!ا!+*ا2ه؟4


